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 باننا اره يف ربو هرسملا

 مسق سيئرو « ةيماسلا بادآلاو تاغللا ذاتسأ لشيف . ج رئااو ىه : فلوملا
 هتاصاصتخا نمو ؛ انتروذيلاك ةعماج ف ىندالا ىرشلا تاغل

 ثاحياو بتك هلو . ىطسولا روصعلا يف ةيمالسالا ةراضحلا

 . ةقرشو ةيماس تاسارد « اهرخ 1 ةريثك

 رصعلا يف قارعلا مالعا نم« داوج ىفطصم روتكدلا : ريدصتلا بتاكو قاعملا
 . ةيبرعلا ةغللا عولعو يقارعلا خيرأتلا يف صصختتم . ثيدحلا

 ةيئادتبالا نيماعملا راد يف جرخت و «و؟و.؟ ةنس هتدالو تناك

 يف هتسارد متاو سيراب ىلا رفاس مث « انمز سيردتلا سرامو
 ةريثك ةساع ثاحا هل . 9١و ةنس هاروتكدلا ىلع ًازئاح اهتعماج
 هتافلؤم نم. ةيبرعلادالبلاودادغب يف تالجلا تابمايق ةروشنم ًادج
 ةسوس دمحا روتكدلا ةكراشمب دادفي ةطراخ. ليلد : ةعوبطملا

 طالبلا تاديس نم لوالا ءزجلاو . يقارعلا يماعلا عمجم ا هرمشن

 يطوفلا نبال بوسنملا ةعماجلا ثداوحلا باتك قيقحتو . يسايعلا
 ءزجلاو يعاسلا نبال رصتخلا عماجلا باتك نم عساتلا ءزجلاو

 لاكإ ةكتو يثيبدلا نال دادغب خيرأت رصتخم باتك نم لوالا

 ةوتفلا باتكو ينوباصلا نبال باقلالاو باسنالا يف لاككالا
 روتكدلاو يلالملا نيدلا يقت روتكدلا ةكراشمب يدادغبلا ليثحلل
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 : عجارملا

 يف ريبكلا عماجلاو « يسيقلا يجان دا ديسلاو راجنلا ملحلا دبع

 . ةريثك ةيسردم بثك يف تاكراشم هلو

 . ( دادغب ةعماج ) ةيبدتلا
 ماع ليبرا ءاول نم قحتسيوك ةنيدم يف دلو . يدرو قيفوت دمح :

 هل ترشن < +١961 ماع ةيئادتبالا نيلعملا راد يف جرختو اوم

 تافللا نسحي « ةيدركلاو ةسسرعلا نيتغللا ف تافلزلا ضعب

 وهو « ةيزيلكنالاو ةبكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلاو ةيدركلا
 . ةيئادتبالا ةئيوعلا ةسردم يف معم نآلا

 يف هسورد ةلتو 6« 15٠9 ةنس دادغب يف دلو * اشور فسوي

 كلسيف طرخناو ١9174< ةنس اهمف جرختو“ فسوي سيدقلا ةسردم

 رسشن دقو تالاقملاو ةريصقلا صصقلا ةباتكب علو هل . نيفظوملا

 ةغللا دمحم تالجلاو فحصلا تابما يف اهنم ليلق ريغ ًاددع

 . ةيسرافلاو ةيسنرفلاب ماملا هلو ةيزيلكنالا



 لست

 خيراتلا عم اًالم ناتغبان « مالسالا ايند يف « ةرجبلل نماثلا نرقلاب غبن

 ميعلوأو « اهنع ثيدحتلاب مهمرغاو امههركذب سانلا نم ًاريثك جهلاف هرصيو
 « رهدلا رمع نم هللا ءاش ام ىلا اهغوبن مايأ ذم © امهريسو اههرابخأ ةءارقب
 « نرودلخ نبا » بتاكلا خرؤملا بيدألا هيقفلا ةمالعلا انهو ءاقبلا روهدو

 . كتلرومبت بورحلا رعسم ةيغاطلا ريبكلا ريمألاو

 نم ضير يف نيميظعلا نيلجرلا نيإه نيب عمجت نأ رادقالا تءاش دقو
 افده دق انآكو © م 14٠٠ » ةيرجحملا ةئم ينامثو ثالث ةنس قشمد ضايرأ

 اهتاوبح بئاكر تلكو © ءابتنالا ىلع امهاتليط تّلطأ « لوذقلاو لوفألل

 ةعباتتملا ةرطاقنملا لفاوقلا هذه نأشك كلذ يف اهنأشث « فلتلا ىلا امهادأ ًالالك

 . قاشلا ةامحلا رفس يف ةفصاقتملا ةمحاذتملا

 ناكو « هللا تايآ نم ةيآ هريكفتو هبدأو هبقفو هلع يف نودلخ نبا ناك

 «نامزلا ةيوجعأ ةصاخلا هتقاقثو هتسامسو«بورحلاب هماعو هئاهد. يف كنلروميت

 براشملاو براسملا تفلتشا نإو ضعب را وغأ مهضعب كردأ اوقتلا ذإ غياونلاو

 ةيصخشلا ىلع نودلخ نبا يف فقي نأ كنلرومستنم اعدب نكي مف <« بهاذملاو

 غياونلاو ءاماعلا نم نيرحبتملا نع هثحبب فورعملا وهو « ةذفلا ةرهابلا ةيماعلا
 كلذ يف ىقلي نأ نودلخ نبا نم اييرغ ناك الو 2« تاعانصلاو نوتفلا يوذ نم

 .كولملاو نيطالسلا نم مهمدخ نميف الو“ ميفرع نميف اهدبعي مل ًالاصخ ةيغاطلا
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 : هلوق يف بذكلاب نودلخ نبا مهتن نأ مزل احيحص لوقلا اذه نكي م نإ

 نوعبرأ وأ نوثالث موبلا يل هللا كديأ . قشمد رهاظ امهيقالت لوأ يف رومبتل

 9 كلذ ببس امو « نامعنلا نب رابجلا دمع نامجرتلا هل لاقف <« كاقل ىنتأ ةئس

 ' هببس « تودلخ نبا لاقف « ةيدرعلا ةغللا فرعي نكي م كنلرومبت نأل هلأ
 ةقيلخلا يف ربظ هنأ دقتعأ امو ايندلا كلمو ىلاعلا ناطلس كنأ لوألا نارمأ

 لهأ نم يناف فازجلاب رومألا يف لوقي نم تسلو كلثم دبعلا اذهل مدآ للم

 ينامحي امم يناثلا رمألا امأو <« لاق مث تودلخ. نبا كلذ نيبو « كلذ نيبأو ملعلا

 ابق '* ءايلوألاو برغملاب ناثدحلا لهأ نم هعمسأ تنك ام وهف هئاقل ينَت ىلع

 «لاق كلذ لبق وه هركذ#ءايلوالاو برغملاب تاثدحلا لهأ نم هعمسي ناك يذلا

 تراك ©« هرويظ يف ناثدحلا نم ًاريثك تءعمس دق برغملاب كلذ لبق تنكو

 ةثلثملا يف رشاعلا نارقلا نوبقرتي **”نييولعلا تانارق يف نوماكتملا نومجنملا

 تاذ تيقلف « ةعياسلا ةئاملا نم نيتسو ةتس ماع بقرتي ناكو 4*** ةيئاوملا

 يلع بأ بيطخلا ساف نم نييورقلا عما ( ه 711 ) نيتسو دحأ ماع نم موي
 اذه نع هتلأسف « نفلا كلذ يف رهام ناكو « ةنيطنسق بيطخ سيداب نا

 يلامشلا :بناجلا يف مظع رئاث ىلع لدي : يل لاقق هراثا يهءامو عقوتملا نارقلا

 لوتستو « لودلا بلقتو كلاملا ىلع بلغتت « مايخ لها ةيداب ةعأ نم قرشلا
 رشتنت ( ها984 ) نيناكو ةعيرأ لاقف 9 هنمز هو : تلقف رومعملا رثكا ىلع

 نبا جترفالا كلم بيبط يدوهيلا رزرزنبابيبطلا كلذ لثم يل بتكو . هرابخأ

 مهاريإنب دمه تالوقعملا مامإ هللا همر يخش ناكو ©« همجتمو سنوفذأ

 كل دب الو بيرق هرمأ « . لوقي هنع هتلأس وأ كلذ يف هتضواف ىتم ىلبآلا

 هدعنل مارت نأ تشع نإ

 ةعبط# ان + ص ههاقب ةيصخشلا هتريس وهو « اقرشو ايرغ هتلحرو نودلخ نباب فيرعتلا ( + )

 . يجنطلا تيوات نب دمه داتسالا

 .يرتشملاو لحز امه نايولعلا نابكو كلا (هعل

 حيتافم » عبرألا عئابطلا نم ةدحاو ةعيبط يف ةقفتم نوكت جورب ةثالث لك («ءء)

 ( ؟؟5 ص مرلعلا

 , « 0١ ص » ةرركذملا ةريسلا (ءيعع)
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 نودلخ نبأ خيش « يلبآلا دمج م اذه ركذ دنع درطتسن نأ فيرطلا نمو

 نع عزن ؛ نودلخ نبا لاق اى ةدابقلاو ةسايسلأ لاجر نم ناك نأ دعب هنا ىلا

 يف ايفتخم دابعلا طابر ىلإ ىهتناو « جحلا ًادصاق راسو حوسملا سبلو هروط

 ينسب نم مث ءالبرك لهأ نم اسئر كلانه اذه دجوف « ءارقفلا ةمحص

 اماف القمم تاكو هيف [ ةيولعلا | ميتوعد ةماقإ مورب برغملا ىلا ءاج نيسحلا

 نم سأيلا هيلع بلغ هتبه ةدشو « قيرملا بوقعي نب فسري ركاسع ىأر

 انخيش راسف | ءالبرك ] هدلب ىلا عوجرلا ىلع مزتعاو كلذ نع عزنو « همارم
 هلاح يل فشكتا نيح دعبو هللا همحر - يل لاق هتلمج يف مهاربإ نب دمج

 نم دلب لك يف هاقلتي ناكو « هيعباتو هباحصأ ةلمج يف تجردناو هل ءاج امو

 ترأ ىلا هدلب نم تاقفنلاو داوزالاب هبتأي نم همدخو هعاشأو ( هباحصأ )

 .لاحلاكلت ىلع ةيئرصملا رايدلا مدقو .ةيردتكسالا ىلا سنوت نم رحبلا انبكر
 هعم [ سيئرلا ] ثعبو ءالبرك ىلا هتلمج يف راسو سيئرلا كلذ عم جح مث

 . برغملا فارطأ نم ةواوز دلب نم هنمأم ىلإ هلصوأ نم هباحصا نم

 نم اهتدوزت ةريثك ريناند يعم ناك هللا همحر - يلبآلا انخيش يل لاق

 سيئرلاينم اهعزتنا *'لزنامي لزن اهلفءابسيلأ تنك ةبج يف اهتنطبتساو برغملا

 ينواصوأ اذإ ىتح مهيلإ ةبجلا عفد برغملا لإ يننوعيشي هباحصا ثعب اذإ ىتح
 ىلا مهعم هولمح باتك يف اهب |[ ادوهش ] ىلع !ودهشاو اهايإ ينوطعأ نمأملا ىلإ

 نم كنلروسبت يف ءاقلا ام ىلإ افاضم نودلخ نباف . *** مرمأ اك سيئرلا

 نومجنملا هماعأ ام هنم انايإ ةبزال ةبرض هتيلغو هروبظ بسح ناك بهاوملا
 ريثك سوو يف رودت ةركفلا هذه تناكو « محالمللاو ناثدحلاب ةقرعملا بابرأو

 يدادغبلا هللا متف نب للادبع ثاقلا لاق . ةيراغملا نع ًالضف اضيأ ةقراشملا نم

 هالالا ةنس هأيإ هلتقو نيسح ناطلسلا ىلع هتبلغو كدلروممت ةريس : هخيرات يف

 ليئاتبإ قفاوي لالا ةنس ناضمر ١9 ءاعبرالا موب يف ناك قافتالا اذهو د

 ةفرغ هباذم نم فيتغاف روفاكلا برشب سيئرلا ةناطب ضعب هيلع راشآف رمآ هب دتشا ( «)
 هلقع طلتخاف اهبرشو

 ؟ه / ع ص ةرركذملا نردلخ نبا ةريس ( + )
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 وهو ليثنالسب قفاوم 755 ةنس تاضمر لوأ يف مقاولا نارقلا ريثأت وهو

 © برقعلا جرب يف ًاعقاو ناك نكل « ةيشاوحلا ةثلثملا تاتارق نم نماثلا نارقلا

 وهو «© برقعلا جرب يف عقو نارقلا ثيحو رومدت نارقلا اذه بحاص ناكو

 .( * !روميتل امزالم لوسرلا لآ نم ةكرب ديسلا ناك برعلا لملد

 دوجولا زيزع فيلأتلا نم برضب ًاضيأ ًازيمتم نودلخ نبا ناك دقو اذه
 ةريسلا» يأ « يفاركويبوثوأ » جنرفالا دنع ىمسملا وهو نيداسملاو برعلا دنع

 هسفنب ةيصخش ةريس بتكي ناسنالا نأ كلذو « ريمتلا زاج نإ ةصخشلا
 نب ةماسأ رفظملا وبأ ةلودلا ديؤم ريمألا بتك اك هباحصا ضعب ىلع اهيلع وأ

 ىلمأو « رابتعالا ٠» هباتك يف ه هم ةنس ىفوتملا يزريشلا ينانكلا دشرم

 .يناجز وحلا ديبع يبا هذساتىلع هتريس زاحا يف ائيس نب ىلع وبأ ةمالعلا سيئرلا .
 دقتلا لإ ىعذأ وسلا نع برقلا ادهوب« هدب هنق هزيم يتك نويل ناك
 ثحبلاىلع ينملا رغنآلا برضلا نم . اقترالا ىلع ىدحأو صيحمتلا ىلغ ثعبأو
 ْمْلِب مهم « هسفنل نسحلا ءانثلاو حدمتلا هبح عم ناسنالا نآل <« ثيدحلا يماعلا
 « هسفن ىلع ليي نأ يستسي ال عقاولاو ةقيقحلا بحو نيفنلا طبضو لقعلا نم

 اذهو . هرئارسو هتريس تانوتكمي حوسبو اهيونع ركذيو هئيصخش فيصحتيو

 قحلا رمعلف هتعيبطو هسفن لثع بتاكلا بولسأ نا : لاق نم لوق نهري
 , امح ام ناثتث

 ةيسفن ةساردل ةدامو ةعتم ةعتم هسف ريسلا نم برضلا اذبف رمالا ناك اأو

 ةيخيراتلا ةداملا نع الضف ايافخ نم هلاوقأ ءارو ام فافشتسالو ة ةريسلا بحاص
 بتكي هببش وهو «ىرخالا خيراتلا داوم رئاسك « اهدوجوب اهتميق موقت يتلا
 لامالاو ءابنالاو رابشألا قرط يف نروكت ةحابسلا هذه نأ الإ ةحاسلا
 يبشلا يرابخألا بولسالا امهنيب عمجتو « تايرجاملاو ثداوحلاو « لاعفالاو

 . ةربخلاو ةربعلاوةمظعلا بلاوط « ةبيرآلا ةميدالا سوفنلا ىلآ

 ةفحتملا بتك رادل ةبوهوملا لمركلا يرام ساتسنا بألا ةخسن يئايغلا خيراتلا ( )
 » ٠٠٠ ص »د ةبقارعلا
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 ةيعاتجالا مواعلا ىلع :ىرودلخ نبا لضف ركذن نأ ليبس يف انسلو
 يتلا يه هخيرات ةمدقمن « ةيخيراتلا نونفلاو « ةينيدلاو ةيبرعلاو ةيسايسلاو
 ا ا تقرشو < بهذم لك هتربهشب تبهذ
 ةثيدحلا مولعلا روطت ىلا ةسنلاب « ةيماعلا اهميق تناك ام ةنئاك « نيدملاعلا
 0 ريكبتلا ةذاش مولع ريكاري اهنوك نع ءىشان اهرثكأ يف لضفلاف
 مواعلل .اصاهرإ تناك اهنإف 4« هيف نوكت نأ يغيني ناك يذلا رصعلا ىلع
 . ةضضراتلا نوئفلاو ةيسايسلا مولعلاو ةيعاتجالا

 اهتساردو مهتاغل ىلإ اهتمجرت ىلع برغلا ءاملع لبقأ ةردانلا صئاصخلا هذهو

 ماةهالا كلذ عبتتساو « ةثيدحلا موال هاوغو اهداوم نم ريثك نيب ةيباقملاو

 زدبب نأ ًالومأم ناك يذلا < خرؤملا بيدألا يضاقلا ماعلا نودلخ نا ةريسب

 دحأ وهناك يذلا يكلاملا بهذملا بحاص سنأ ن كلام مامالا هقف يف

 امالا نأشلا اذه يف ركذي مو هبق زذني ل هتكللو © نيووهشملا هتاضق ةاضق

 ضارغالا نع ضارعالاو قحلاب مايقلا نم » : هسفن نع لاق ام ىلع « هب ىلحت
 ةفصنلا يطعي الو قحلل نيدي ال نم ىلع راكنألا عضوو بلاطملا نم فاصنالاو
 . افن ؟ اهركذ انمدق يتلا نوثفلاو مولعلا ي زرب امنِإو *) هسفن نم

 ةيصخشلا هثريسي مهتيانع نودلخ نبا ةمالعلا ةريسي سانلا ماها ةلمج نمو

 ىلع رمتساو اهيف ةباتكلا مادتساو « نيئس ةدعب هتاقو لبق هدبب اهبتك يتلا
 لولا ثمح نم ةفاتخم اهخسن تناك كلذلو « ةزع نم داذكا عم اهمامتإ
 باصأ يذلا ريغتلاو < طبضلاو طخلا فالتخلا اتهامه نكذن الو « رصقلاو

 تاطوطخملل ةمزاللا بويعلا نم اذبف « اهتاماك نم ةلمجو « اهتارابع نم ةفئاط
 ريغو « طقنلاو لكشلاب ةطوبضملا ريغو « اهباحصأ ىلع ةءورقملا ريغ ةيبرعلا
 . ةطوبضملا خسنلاب ةلباقملا

 فنودلخ نال ةمدقملا نم ةخسن ريدصتلا اذه بتكأ انأو نآلا يدي نيبو

 0301 نبا ةناكمو رصمب ةاضقلا لاح ةفرعملو « هم ص » اهركذ مردقملا ةريسلا ( + (

 ةريسلا نم اهدعب امر ؟+ه ع ةحفصلا عجارت ةاصفم ةفرعم هكحر هئاضق يف

 ل



 . بحاص !*' ةجرتاهشماهيفو ه ١09 ةنس ةرهاقلا يف ةيريخلا ةعبطملاب ةعوبطم
 ( اقوقرب ) ناطلسلا تقحلاو « .. اهرخآ يف لوقي نودلخ نبا ةمالعلا ةمدقملا
 مث « هلآمو هتبقاع اهيف ريخلا ىلا لعجو « هلاقأو اهبف للا هصعم يتلا ةيكنلا|

 اك « هسيلأ يتلا ةدالقلا هقوطو « هدابع حلاصم يف رظنلل هيسرك ىلا هداعأ
 ةيفاعلاب تيبلا رسك تمزلو « هتمعن نم هارجأ ناك ام يل 4 داعاف تناك

 عبس [ ةنس] حتاف دبعلا اذهل هسيردتو ملعلا ةءارق ىلع افكاع ةلزعلا درب اسبال
 « هرتس لظ انيلع ديو © هفطل فراوع انفرعي هللاو |[ ةئاعبسو ]| نيعستو

 امم ضرغلا زجن دقو هملإ تببتنا ام رخآآ اذهو . لامألا حلاصب انل متخيو

 بآملا نسح ىلا يداحلاو هتمحرب قفوملا لاو باتكلا اذه يف هداريإ تدرأ
 لل دجلاو باحصالاو هلآ ىلعو دمج انتالومو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . « نيملاعلا بر

 دقف « باتكلا يف هداريبإ دارأ امم شرغلا زجن ام » هنأ نيثحابلا ناب دقو
 انلقن يتلا ةقاخلا نأ ربظو ةيصخشلا هتريس يف ىرخأ الوصف نودلخ نبا بتك
 ةريسلا لوصف نم4 جحلا ءاضقل رفسلا » ةلمحي مجرتملا لصفلا تناك اهرختآ

 ذاتسالا ةخسن يف ءاج اك يه اهب اهمأ لب اهي ابقحلأ يتلالوصفلاف اهركذ مدقملا
 رصمب رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعيطمب ةعوبطملا يجنطلا تيوات دم ققحلا

 ود ؟الإ ص - ىتناوخلاو سوردلا ةيالو د يه م 1461 ه ؟97. ةتس
 ةقامسو يرصانلا ةنتف » و م7١ ص  اهنم لزعلاو سدييب هاقتاشس ةيالو د

 و جا ص «  رصمب ةيناثلا ءاضقلا ةيالو » و .- 804# ص «  اهنع ريخلا
 _ "مو ص ايو هدالب نع « رتتلا » رططلا ةعفادمل ماشلا ىلإ ناطلسلا رفس د

 سوو ص ءرططلا» و « لوفملا » لقملا تاطلس « روميت ه رت ربمألا ءاقل » و

 ةئلاثلا ءاضقلا ةيالو » و »ب ص رصم ىلإ رمت ريمألا اذه نع عوجرلا » و

 : لوقي هيفو لوصفلا رخآ اذهو  ”م# ص «  رصمب ةسماخلاو ةعبارلاو
 عبرأ ةئس متاش ةفيظولا ”يلإ عجرو ”هبأر دقتناو هتريصب ناطلسلا عجار مث »

 نإ فيرغلا مسيل نعرلا للا مسي ددسن اذه ام ةيئاثلا ةحفصلا شماه يف ءاج ( + )
 . <« باتكلا اذه فلؤم نودلخ

 ذا



 0 مل ىرخألا

 ينم هب اولادأ مث عي نيب نايتوتال دا ايلا ا

 تمن اذكهو . « ررمألا فيراصت هللا ديبو ةنسلا نم ةدعقلا يد رخاوأ

 ةمالعلا نأل ةلماك ريغ اهنأ مولعلا نمو « هتريس نم ةعوبطملا ةبوتكملا ةخسنلا
 .كنلروميت ةيغاطلا اهيفيفوت يتلاةنسلا يهو« ةثاه ينمو نامت ةنس ىفوت نودلخ نا

 قرشتسملا باتكلا اذه فل ٌومهراثآو نودلخ نبا ةريسةسا رد ىلع فكع نمو

 ةيقرشلاةفالخلا يف ةيدوهيلا ةجيلولا » باتك فلؤم لشمف . ج رتلاو» لضافلاو
 نمت ل ذم طع 5دقمم هفلتمطمتع ال/هلغعم ل. ةععطعأب

 « ةيزيلكنألا ةغللا ىلإ تودلشخ نبا ةريس نم ةريخألا لوصفلا ة ةثالثلا مجرت دقف

 باتك اهيف سرد ةعراب ةمدقمب ةمجرتلل مدقو “ نهرايششا يف ببسلا ركذو
 ترزاوو اهنيب لياقو ةعوبطملا خللا ركذف « ةساع ةسارد ةروكذملا ةريسلا

 حرستلل امساو الصف ةمحرتلاب قملأو « ةروفوم ٌةانَأو رهاظ لضف نع برعأو

 حرشلا راص دقق 0 هباتك نم ةحفص نيرشع ءاهز ةمحرتلا تناك ناف قملعتلاو

 ريغصلا اذه هباثك يمس دقو . ةحفص نيعبسو ىدحإ ةبارق اهيلع قيلعتلاو
 ةعماج ةعبطم يف هعبطو (كنلروميثتو نودلخ نبا) ممأي ةدئافلا ريبكلا مجيحلا
 صخم ةردان ةقيثع ةروصب باتكلا نيزو « 1١142 ةنس اكدرمأب ةنروفلاك

 . ( نودلخ نا ةريسل ةيطخلا خسنلا نم تاحفص موسريو ) عوضوملا

 ثحبلا يف هروغ دعنبو هللضفق فرعي هحرشو فلؤملا تاقيلعت علاطي نم

 يتلا باتكلا عوضومل ةبسانملا فراعملا ناف قيقدتلاو كا ردكيالاو ىقعتلاو
 عالطالا يف ةعاسوو « ثحبلا يف ةدالج ىلع لدت اهي لع لاحأ لاو “ اهم ءاج

 « لع يأ عجارملاب ملعو « ةيبرعلا بادآلاب قذحو « مالكلا يف ةحارصو
 ةيبدألا اهتاماقم بسح ىلع تمترو 8 ا تاقيلعتلا هذه تنسوا

 انسح ًالاثم نوكت هباتك ل وما كا

 نك



 «ةيبدألا قئاقحلا يخوت يف ةبتحاللا لبسلا عابتاو« ثيدحلا يبدألا ثحبلا قئارطل
 اهدئاوف نع ًالضف < قيقدتلاو يرحتتلاو ةساردلا ءانع ىلع رباصلا ربصلاو
 ىلعاسومام هب اسوسحم هاتركذ ام روبصلا ءىراقلا ىريسو « ةيخيراتلاو ةيبدألا
 هقمعت ىلع نيهاربلا رونأ نم اهبلإ عجر يتلا ةريثكلا عجارملا هذهو < بيرقتلا
 هتل1آ ةمالسو « هدقنةفاصح ىلعو باسح لكب باوصلا هيشوتو <« ثحبلا يف
 لثم يف وفي ال وا هيلع ذشي ال يذلا اذ نمو كلذ نم "لش امالا « ةيبدألا
 9 ريسعلا ثحبلاو « كئاشلا عوضوملا اذه

 ءابثإ اهنمو ةيرصملا خيراوتلا ىلع ةيخيراتلا هتاقيقحت يف فلؤملا دمتعا دقو
 رجح نبال « ةئماثلا ةثملا نايعأ يف ةنماكلا رردلاو « رمعلا ءانباب رمثغلا
 رابخأيف ةرهازلا موجنلاو « يزيرقملل كولملا لودةفرعمل كولسلاو « ينالقسلا
 دقعو © يدرب يرغت نال يفاولا دعب يفوتسملاو يفاصلا ليتملاو ةرهاقلاو رصم

 عئاقو يف روهزلا عئادبو « ينيعلا نيدلا ردبل « نامزلا لهأ خيرات يف نامجلا
 رمع نيدلا نيز خيراتك ةيماشلا خيراوتلا ىلع ًاضيأ دمتعاو «سايإ نبال روهدلا
 يضاق نينيدلا يقتل يهذلا خيرات ليذو رشبلا رابخنأ يف رصتخملا ليذ يدرولا
 نبال روميت رابخأ يف رودقملا بئاجعك ةكرتشملا خيراوتلا ىلعو « ةبهش
 ةليلج دئاوف اببنم ديفتسي نأ عيطتسي ناك خيرات بتك هتتافو « هاشبرع
 هنم انلقت دقو « يدادغبلا هللا حتف نب هللادبعل يئايغلا خيراتلاك ةليزج
 نبال رخاوألاو لئاوألا رابخأ يف رظانملا ةضورو <« باتكلا اذهل انتيشحت يف
 ةريس يف ءافصلا ةضور ةيسرافلا خيراوتلا نمو '*' ةنحشلا نب دمج ديلولا
 . دنوخ ريم بقلملا هاش دنواخ نب دمحل « ءافلخلاو كولملاو ءاسنألا

 يسيفنلا ديعس ذاتسالا ةيسرافلا ةفغللا ىلإ مقلا باتكلا اذه لقن دقو
 عيبطو « اهتاقفنو نيلكنارف ةسسؤم ةفراشمب كلذو « ةيسيفنلا تخد يشونو
 تاق ةيبرعلا ةغللا ىلا ًاضيأ مجرتي ناب ًاريدج ناكو 1401 ةنس ناربطب

 فلؤم هاشيرع نبا وهو « هنحشلا نبا باتك نم لقن خرؤم خيرات نم فلؤلا لقت (* )
 , اقل ؟ روكذملا « روميت رابخا يف رودقملا بئاجع »
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 نراق بلاقلا يف ةيبرع همجارمو برع هلاجر ةماعو برع هعوضوم
 دالب يف ناك مايأ خيراتل باتكلا هيلإ قرطت امئاف'يبرع ريغ روميت ناك
 الو«ةرجبلانماثلان رقلا نابعأ نمهريغونودلخ نباك برعلا ءاماع يقلو <« برعلا

 . ال يبف ةرجبلل عساتلا نرقلا نم نودلاخ نبا اهخلس يتلا يناؤلا نينسلاب ةربع

 1 . ةرجبلل نماثلا نرقلا لاجر نع هجرخت
 نبال ماهتا ةمدقملا يف ءاج دق هنأ همف فلؤملا شقانن نأ “دون امو اذه

 بصعتلاو زيحتلاب « رومتت رابخا يف رودقملا بئاجع باتك » فلؤم هاشبرع

 99باتكلامسا نإ مث؛كلذ ىلع لدي ام هاشبرع نبا باتك يف سيلو « روميتل
 سكعلا دارأ فلؤملا لعلو « هيف ام ةيرخسلا نم هيف « ... رودقملا بئاجع

 نم اد رهاظلا وهو « هيلع بصعتو رومبت ىلع لماحت هاشبرع نبا نأ ينعأ
 يتلا ةنتفلا ايالبلا مظعا نم لب اياضقلا بجعأ نم ناكو » هباتك لوأ يف هلوق

 ابيف رفسيو « بيرألا نطفلا اهسدنح ىجد يف شهديو « بيبللا اهيف راحي
 « قاسفلا سأر ( روميت ةصق ) © ميركلا تاهبو زيزعلا اهيف لذيو « ملحلا
 «هيلع ايندلا تلبقأ «قاس ىلع ًابرغو ًاقرش ةنتفلا ماقأ يذلا «لاّجدلا جرعألا

 « ,.. 1" لسنلاو ثرحلا كلهأو « ابيف دسفأف ضرألا يف ىعسو ىلوتف

 قرشتسملا اذه تاقيلعت ءانثأن مدافتسملا وه هبلإ انريشأ يذلا سكمعلا اذهو
 « نيايتت دق خاسنتسالا قئارطو. فلتأت الو فلتخت دق ءارآلاو 2« لضافلا
 نأ امزام حرؤملا ناك ولو نيثحابلا فالتخال « قفنت ال ابر ثحبلا لئاسوو

 باتك ةّنم نع دحاو باتك ىنغأل ءارآلا نم ايأرو بهاذملا نم ابهذم عبقي

 . باوصلا قفوملا هللاو لاحملا نم اذهو

 « ٠١و ةنئس ةرهاقلاب ةرماعلا ةعبطملا ةعبط » ص » رردقملا بئاجع ( ++ )

 ه١6



 : ةمدقملا

 فكودلخ نياو روميت نع هاشبرع نبا ءابنأ
 رومنت رابخأل ىرخأ ةيدق رداصم
 نودلخ نبال ربعلا باتك
 * تاطوطخملا نيب طباورلا

 « ةيصخشلا ةريسلا » ناوتع
 لقتسم فلؤم ( ةيصخشلا ةريسلا )

 ةاماكلا ةيصخشلا ةريسلا تايوتحم
 ةرضاحلا ةساردلا ىدم

 باتكلا ةمدقمل تاقملعت

 راتتلاو لوفملا ناطلس رومبتل هؤاقل - : ةيزيلكنألا ةمجرتلا
 ةرهاقلا ىلا رومبت دنع نم ةدوعلا
 ةرهاقلا يف ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ءاضقلا ةيالو
 تاقيلعت

 ةمهملا ثداوحلل لسلسم يخيرات سربف
 رداصملا

 صاخشألا سربف
 ةنكمالا سربف
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 كلو

 رقما يف تيقلأ ةرضاحم نع ةقثينم باتكلا اذه يف ةمدقملا ةساردلا نإ

 ماع زوق) ربهش يف سدراب يف نوقرشتسملا هدقع يذلا نيرششعلاو يداحلا يملاعلا

 ةدنتسم كدلروميتو نودلخ نبا نيب تالصلا راصتخاب اهيف ركذ دقو ( 4

 يهو هماقب ةبوتكم « ةلماكلا نودل>. نبا ةريس يف عبطي م برع طوطخم ىلا
 . ةرهاقلا يف ةظوفحم

 ' نم نكمتف ١40١ ماع فيص يف ةناتسآلا ةرايز دعب فلؤملل حيتأ دقلو

 نئازخيف ةظوفحلا نوداخ نبا تافلؤا ةددعتملا ؟تاطوطخللا لاح نع صحفلا

 ةنازخيف اهدحأ : نيطوطخم اهنيب فلؤملا دحو دقو ؛ كانه ةريبكلا بتكلا

 لماكلا صنلا مبلك يفو « يدنفأ دعسأ ةنازخ يف رغنآلاو ( ايفوص ايأ )
 ةيزيلكنا ةججرت نإو نآلا ىلا ةيطخ لازت ال يهو«ةيصخشلا نودلخ نبا ةريسل

 نآلا يه تاطوطخملا هذه ىلع ةينبم تاقيلعت عم ةريسلا هذهل لماكلا صنلا

 ةيزيلكناةمجرت ةرضاحلا ةساردلا هذه مدقت ؛ ءانثالا هذه يقو«دادعالا ديق يقف

 فنرودلخ نبا ءاقل ىلإ دوعي يذلا ةيرعلا تاطوطفخلا نم مسقل حورش عم

 .(همع») ملكا ماع قشمد يف كنلرومتل يضخ راتلا

 نرأ قبس دق ةمجرتلا هذه اهيلع تينب يتلا يبرعلا صنلل ةحقنملا ةعبطلاو
 يف فلؤملا لست ةساردلا هذه ءاهتنا دمت لذه منيو + نشل كمذتو كذدعأ
 فيرعتلا) .هناونعباتك نم ةخسن هيف ةدافتسالا عطتسي مل ًادج رخأتم تقو
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 عو.طم يحنطلا تيوات نب دمحم هفلؤم نم ( اقرشو ايرغ هتلحرو نودلخ ناب

 هيلع تينب يذلا يىبرعلا صنلا ىلع ًاضيأ يوتحي وهو © ١944١ ةنس ةرهاقلا يف

 . ةرضاحلا ةساردلا

 دقف ةببرعلا ةغللا ءارق يديأ لوانتم يف نآلا مبصأ يبرعلا صنلا نأ امبو

 ىلعو . ةساردلا هذهل اهدعأ دق ناك ىتلا ةحقنملا ةعبطلا فذح- فلؤألا ىأترا

 يلصألا ابلكشب ةيقرشلاو ةببرعلا تاملكلاو ءامسألا لقن يف تعبتا دقق مومعلا
 . ةيمالسألا فراعملا ةرئاد اهتعبتا تلا ةقيرطلا

 يراتلابتك يف وأ تامجعملايف تنوديتلا ةيبرعلا ءامسالاو تاحالطصالا اما
 فيرعتلا (لأ) تفذح دقو « ةزيمم تامالع ريغب اهركذ ديتعا دقف ةيزيلكنالا
 دق خيراتلا مظعمو « اهلاعتسا رثك يتلا « ةيبرعلا مالعألا ءامسا نم بلاغلا يف
 مبف يف رومألا مأ نم تقولا رصنع نإف © يدالبملاو يرجملا نيميوقتلاب ركذ
 . حورشلا يف تثمحي يتلا تالكشملا

 هليمز لضفب هفارتعا ماقملا اذه يف لجسي نأ فلؤملا ردص حرشي ال هنإو
 هصتخا دقف < هيلع >جنلئوسص طمووع» ربوب مايليو ذاتسالا مرتحلا هفلسو

 ذاتسالا دادعتسا نإ « باتكلا اذه دادعإ ءانثا يف هتدعاسمو هنوعب هعتمأو
 يف هفطلو « ةيبرعلا ةغللاب هماعو هتقوب ءاخسو <« ةروشملا مدقتل مادتسملا ربوب

 «ةمدقلا تاحبحصتلاو تاحرتقملا نم ًاريثك هيدقتو ©« طوطفلا ةدوسم ةعجارم
 يف اهب فارتعالا فلؤملا مسيل هنإ « نمثي ال عيجشتلل ًاردصم اهلك تناك
 لمحتي هدحو فلؤأ لاف باتكلا اذه يف صقاون نم نكي ناو . غلاب ركش

 . اهلك اهتعبت
 ممالتطووم ؟هدصقمعاوم نحنلوب ةسسؤا هركش ليزح ميدقت فلؤملا دويو

 نعريبعتلا ًاضبأ دوي م باتكلا اذه دادعال ثحبلابمايقلل ةيلام ةدعاسم اهحنمل
 دقف « ةناتسالا يف ةننايلسلا ةنازخلا ريدم < نيوك ىفطصم روتكدلل هركش
 'يفظوم ًاضيأ ركشيو «تاطوطخمال ةيتاتسوتوف خسن ىلع لوصحلا ىلع هدعاس
 روص ميدقت يف بلطلا دنع اوددرتي مل مهنإف « سيراب يف ةينطولا بتكلا راد
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 . ركشيو « ةساردلا هذه يف اهيلا جيتحا يتلا ةيبرعلا تاطوطخملل ةيتاتسوتوف
 تامدخنم هتدبأ ام ىلع ةننروفيلاك ةعماج يف بتكلا راد ةرادإ ًاضيأ فلؤملا

 بتكلا نثازخغ نم « هل بتكلاو تاطوطحلا راتعا ف ةلاعف ةنواعمو « ةمدق

 اطعم ه2 همهم سركت وكلا ةيتكم لشم « ىرخالا ةيكيرمالا
 « وغاكش تاعماج يف سلا بتكلا رودو ؛ كرويوين يف ةماعلا بتكلا رادو :

 . سناكسيوو < نوتسن ربو « درافراهو « ايبمواوكو

 ) فأ دب ويلبد (

 انتروةيلاك ةعماج

 16١ با ِق يلك و





 مايا سس

 نور باور ومجتمع ب | ءاينأ

 ماكل ماع يف لسة سمت 812ج 0زانطت) مروفاتاب ينودكل ) نديل ف رهظ-ا

 باتك وهو (رومست رابخأ يف رودقملا بئاجع ) هناونع ةيبرعلا ةغللاب باتك

 باتكلا اذهفرعو؛ هتطلس فو كدلرومبت مسأب فورس ا روميت ةايح حرش يق

 «فطسعفتف فعوطةنوقمع, "المع هن ممم هتاوثعو ةيبرعلا ةفللاب دمحأ خيراتي
 ععماؤرتمج "كلل,  نن1 11مم '؟ةيصعتتاةسعق 1 طل هم”

 : سويلوك بوكاج هرشتو هاشبرع نب دم نب دمحأ وه هفلؤمو

 فورعملا يلوغملاحتافلالامعاوةريس يف ثحب باتكلا نأناونعلا نم جتنتسيو

 . )١( كنلروميتب
 نراكو ( ه مسو ) م ١46 ماع يف اذه هباتك فيلأت نم فلؤملا غرف

 نب ل ماع قشمدب دلو « هب علطضا اب اضهان < ًاريبش ادبرع ًاشرؤم

 امدنع 4 هرمع نم رشع يناثلا ماعلا يف بص وهو ًاريسأ ذشنأو © ( ه ايو 0 ١

 ىلا هتوشاو همأ عم لقنو ( ه ل8١ ) م ١+1 ةنس قشمد رومبت لتحا

 اذه ةيسرافلا ةمجرتلا يف يخيراتلا طلغلا اذه يقب دقو ( ج م ) م مم ةئم مسحصلا («)
 <« ج . مد» يسيفن ديعس ذاتسالل « ؛ ص » باتكلا
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 ىلع لسصحو « نييروميتلاعمو روميت دالب يف ةريثك نينس ىضقو « دنقرم»
 « ةيلوفملاو ةيكرتلاو ةسرافلا ملعت « هلامعاو روميت ةايحي ةزيزغ تامولعم

 ىلا رفاس مث « ىطسولا ةيسآ يف مولعلا يفلتخم « رابك ةذتاسأ ىلع سردو
 ماع يف داعو « ديزياب نبا لرد هاكمل رسلا بتاك نيع كانهو ةندرأ

 ةنس ةرهاقلا يف ماقملا هب رقتسا ًاريخأو < ىتشم د ىلا (ه م4 ) م1
 ةايح دعب ( ه ل64 )و +١146 ةنس لحألا 3 اهيفو (ه مغ مال185

 ؟) تارمثلا عنيأب ةفاح ةيبدأ

 بوتكلملا (")روميت ةريس ا سو.دلوك بوكاج رشن نإ

 جدك ال لوأ برغلل ةميدقت ىلع رصتقي [ةينوعلا ةغللاب
 رثكحأ نم اذهو . روميت لاعفأل ةروص يبرعلا ملاعلل ةرم لوأ اضيأ م دق لب

 ةروظنمو رومستل بصعتو زيت نم ولخت ال ةروصلا تناك نإو “ ةيهأ رومألا
 *!سماخلا نرقلا نم برع خرؤم ينبعب

 خرؤملا اهراز روميتل ةرايز نع ًارجوم ًاربخ هباتك يف هاشبرع نبا جردأو |
 ةنيدل قباس ةاضق يضاق ( ؛ 4 ) نودلخ نب نمحرلا ديع نيدلا يلو © يسنوتلا
 يلا تائداحلا بابسالا نم ءيش يف ابيف فصو © كيلاملا ةلود ف « ةرهاقلا

 ماع لئاوا يف نودلخ نباو يلوغملا روطاربمالا روميت نيب ترج اهن أ نظي
 ار[ جالا دك اهماكي رعبا نكد احا سع ىلعو ( ه م08 ) ملا
 لئفاسم ىلع ةروصقم روممتو نودلخ نبا نيب تت يتلا تاعاتجالا يف تنحي

 كنلروميتبسنو (ةيقيرفإ لام ) برغملا دالبل بهسم فصوك ةيخيراتو ةساع
 نا ةريس يف ًادج ةمهبع اياضق ىلا كلذ تزواجت لب خيراتلا يف هتناكمو
 .(6) هسقن نودلخ

 نع هتامولعم هنم ىقتسا يذلا ردصملا ركذي مل هاشبرع نبا نكلو

 كراك اييفش اهسفنأ نودلشخ نباو روميت نيب تراد يتلا تاثداحلا نومضم

 .«ج.عم» رشع سعانلا باوصلاو < ؟ ص » يزيلكنالا صنلا يف درو اذك ( 20(

 اهتيابن يف يلا كتاحفصلا عجار ةمدنقملاب ةقلعتملا تاقيلعتلا : ةظحالم
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 نبأ فرع دق هاشيرع نبا نوكي نأ ثدحي مل هنأ امبو « ًايباتك وأ ردصملا

 هسفن وه لوقي اك « هتافلؤم نم ًائيش أرق وأ ىأر هنأ وأ انانع :رودلخ

 الإ ( بيجعلا خيراتلا ) ىمسملا نودلخ نبا باتك نع عمسي ملف 4 احرصم
 هاشبرع نبا ةصق ىظحت نأ اقح بيرغلا نق « همسا ركذي مل ماع قيرط نع .

 دحأ كشي م هنأو < اهيف رظن قيقدتو اهل صيحمت ريغ نم برغلا ءاملع لوبقي
 ٠ ( 5 ) نورقلا لاوط اهتنامأ يف الو اهتحص يف مهنم

 ماعلا جراخ يف همساب عمسي م نودلخ نبا نأ ةظحالملاب ريدج وه امو

 هتميق ةفرعم بعصلا نم هنأو « هاشبرع نبا باتك رودص لبق « يمالسالا

 نبا ةناكمل ةحضاو ةروص ربظت ملو . هاشبرع نبا ةياور قيرط نع ةيقيقحلا

 يتم نم رثكا دعب الإ ىبوروالاو يمالسالا نيبدألا خيرات يف ةيلجلا نودلخ

 جيردتلاب ترشتو فشكتسا امدنع كلذو رشع عساتلا نرقلا يف يأ « ماع
 . ( 0 ) ةيخيراتلا تودلخ نبإ تاطوطخم يلاوتلاو

 ءاهز لبق ةبوروأ يف ةرم لوأ افورعم حبصأ ناو نودلخم نااف اذه عمو

 ةيأ أرحت ملف < م ١+١64 ماع ىقشمد يف رومبتل هترايز ةصاخو « ماع ةئامثالث

 « هاشيرع نبا اهفصو ام ىلع رومدب هتقالع نع ةيدج ةروصب ثحبلل ةلواحم
 م4 يتامارد » يئاكح عاتجاب هتسست نكي ام ىلع ءوض يقلأ الو « ةرم لوأ

 5 يمالسالا خيراتلا يف نيتنيابتم نيتيصخش نيب ليثم هل قبس

 «ةليوط ةدم كدنمهاشي رع نبا هنلإ بهذ امال اجت دقن دقني نأ نس ناك

 (*' يجاحم فورعملا «هللادبع نب ىفطصم يرقلا خرؤملااهرك ذ يتلاتانايبلل رظنلاب

 ةفللاب هفلأ يذلا ( نونظلا فشك ) هباتك يف ١ هرب - ٠) هوز ةفيلخ

 هليصافت عيمج يف ضقاني روميتو نودلخ نبا عاتجا نع ربخي ءاجو « ةيبرعلا
 فاك نودلخ نبا نأ ةفيلخ يجاح ركذ دقف « ( م ) هاشبرع نبا صاصتقا

 جاح ىلا ءايلا ةفاضاب « يجاحيب ةيبرعلا جاحلا » ةيمست ىلع ةيمجعا ممأ ةدع تحلطصا ( + )

 .« ج , م » ةفيلخ « كلذ نمو

 اخرا



 دأو © متافلا يدي يف عقو هناو « روميت اهلتحا امدنع « بلح يف ايضاق
 نذأ مث « دنقرم“ ىلا هعم هذخأو « هل اقيدص هذختا روميت نأو ( 4 ) ًاريسأ
 ٠ . ةرهاقلا ىلا ةدوعلا يف كلذ دعب هل

 يجاح ةياكحو هاشيرع نبا ةباكح براضت نع غد يذلا طيلختلا نإ

 8. وهموم: توايبرهود . ب لبق دقل قح نمزلا رم ىلع داز ةفيلخ
 « مهاولا هيأر اببلا فاضاو « ةلطابلا ةفيلش يجاح ءازرآ( 5١ ) ( و55 )
 . (ه م8١ ) م ٠٠4 ةنس دنقرمس ةنيدع يفوت تودلخ نبا نأ هركذك

 وسمد جرييرك بوكاج ركذ م 184 ماع يف « ريثكب كلذ دعبو
 نال تاطوطخم ةدعل افنثكتسم الأ نكي و قوموا هي ومط مع ع مع

 قشمديف ةاضقلل ايضاق لغتشا نودلخ نبا نأ ) : ءانثلاب اريدج « نودلخ
 تبقب اذكهو .( ١١ ) < دنقرمس ىلا رفاسو < روميت مح يف ةريصق ةدم
 ببسي نورق ةدع ةهوشمو ةضماغ ةقرسملا نودلخ نبا ةايح نم ةمبم ةلحرم
 . تاضقانملاو طيلختلا
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 روهتلراجضأل ىرشأ حتيدق رداّصم

 نم ناك < نآلا ىتح تربظ « ةرسيتمو عارنألا ةفلتخم رداصم ةثالث م

 ةقالعب ةصاخلا تالكشملا لوح رودت تامولعم ثحابلا اهنم يقتسي نأ مقونملا

 يف ةنودملا ةيبوروألاو ةيبرعلاو ةيسرافلا تافلؤمألا يهو <« رومستي تودلخ نبا

 ىفوتملا ( يدزيلا يلع نيدلا فرش ) روميت طالبل يناريالا خرؤملا نإ . هرصع

 يذلا رفظلاو ةبلغلا باتك يأ ( همان رفظ ) باتك فلؤم « م 19414 ةنس

 م © ( ١7 ) روميتل ءارطإو اباهسإ ريسلا رثكأ نم دعيو < (١ يف بتك

 يف يماس نيدلا ماظن ىتحو « نودلخ نباب هديس عاتجا نع ةتبلا ائيش ركذي
 هتافو لبق هيلإ مدقو هسفن رومبت نم رمأب فلأ يذلا ( همان رفظ ) هباتك

 لقأ ًايخيرأت هتوكي ؛« نيدلا فرش لثم حاءدم نع هفلؤم ريو م ١؛+مه ةنس

 ىلا ةراشإ هباتك يف ركذي ل« روميت تالمح يف ًاقيقدت رثكا هنكلو « اقارشإ

 نينه نأل © بجعلا ىلإ وعدي اذهو ( 1 ) يسنوتلا خرؤملاب رومبت عاتجا
 نيودتب ًاقح اوفلك دق روميت ةمدخ يف نيذلا نييناربالا نيخرؤملا نم امهريغو

 مأ «© ىغولا ةحاس يف ناكأ ءاوس « هلامعأو روميت لاوقأل ةقيقدلا ليصافتلا

 نم ةلعف لك فصو ىلع سانلا صرحأ اوناك مهناف « هتميخ يف مأ « هتصاع يف

 ١4 ( .٠ ) غلاب قيقدتي ةماعلاو ةصاخلا روميت لاعفأ

 نأ هتعاطتسا يف ناكو « ةمبملا هذهب ةرادج سانلا رثكأ نم ناك يذلا نإو

 هرداصم ص ىقكسمو المصأ ًاصصق مدقب
 يفنحلا ماعلا وه ًاسقاو ةباصألا

 اح



 انج رتم دامس دمت زومتت نراك دعب ايف ملعتس اك « يذلا نامعنلا نب نب رابجلا دنع

 نيب ثراد يتلا تاشقانلا لك يف ارضاح ناكر « نودلخ نبا بف اك * ايعر
 . ( ١ ) عاتجالا نع ةصق ةصق كرتي مل اذه عم هنكلو « نيلجرلا

 ىلا ريشت يتلا روميتل ةرصاعملا ةيبوروألا رداصملا .نرأ كلذ ىلإ فاضي
 يف يكينيمود سق ٍملقب ( ( هظالبو كنلرومبت نع تاركذم ) ) ماشلا يف هتالمح
 ىف كنلرويست طالب ىلا ةينابسالا ةرافسلا باتتك وأ ( )١٠4 م ١4.8 ةنس
 0 يد سلازنوك يار ملقي ١4.54 1407 ةنس د_لقرس
 م1105 116 ينابسالا ثلاثلا يرثه ريفس جيرو نمدتمتعو ع كهحاند
 ةبوروأ يف نمطددص 8هطنل طه ركربليش ناهوي رافسأو رسأ وأ (1)
 كدلرومبت ةايح باتك وأ ( 18 ) م 14778 - 5 يف ةيقيرفاو ةيسآو
 «ريرد ةنس يف فلأ يذلا (19) ع. هم دعيومسهنن يلئاتكيمد . ب ملقب
 نع ًائيش ركذت ال يبف « ةمبقلا تامولعملاب ةرخاز تافلؤملا هذه تناك نإو
 ا ثرقلا يف برعلا نيشرؤملا نمو ( 7١ ) روميكب هلاصتاو « .نودلخ نا
 يفو « ةصاخ لوفملاو كيلاملا نيب اماق ناك يذلا عازنلا يف اوثحي نيذلا « رشع
 ءالؤه زربأ نمو ةمهم :تامولعم ىلع لوصحلا عيطتسن ماشلا ىلع روميت ةلمح
 (+ ) يدنشقلقلاو ( ه م7١ ) (م +١١ ) ةنس ىفوتملا ( ١١ ) تارفلا نيا

 ةنس يقوتملا ( ,”" ) يزيرقملاو 0
 (*0(م1148) ةنس ىفوتملا(*)هيهش يضاق نباو « (ه م6 ) ( م لؤ45 )
 نيدلا رديو(ه865)( م5 ) ىفوتملا ( 6 ) ينالقسعلا رجح نباو
 يدري يرغت ناو 4 ( ه مهد ) ( م 160١ ) ةنس ىفوتملا (5 » ) ينبعلا
 ىقوتملا ( 78 ) يواخسلاو ( ه مالؤ ) ( م 1606 ) ةنس يف ىفونملا 5-5
 ةنلس يف ىفوتلا ( مو, ) يطويسلاو - ( ه وه. ) ( م 16919 ) ةنس يف

 (م1614) ةنس م سم ) سأيا نبا ريخالاو (هه١0) (م )٠6١8

 : « 07 بهذلا تارذش عجار » ةيرجشا م١ ةنم ىفوت هذأل م ١ع 5
 .(جاعل 7
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 لبقت ال ؛ ةعطاق ٌةروصب نودكؤي ءالؤه رثكأ نإ !“ ( موسء ) (م١ )
 ةدايز :نومدقيو ©« هعم هعاوحاو رومتب نودلخ نبا لاصتا ةقيقح ؛ كفلا

 ةليئضلا ةرثعبملا مهتاروثأف * اذه عمو . ةلصفم ةيخيرات تامواعم كلذ ىلع

 ًاحييحص ًاريدقت « هاشيرع نبا ةصق ةميق ريدقت يف ايفاك اساسأ نوكت داكت ال
 ناب ترج يتلا تاثداجملا. رهوج نيق الو « ءازجالا ةلمأك ةروص مدقت الو

 تالصلا ىلا دوعي يذلا حيحتعلا ديحولا يبرغلا ردصملاو نودلخ نباو روسق

 , "9 رشني لو « ًالوبج لازي الو ةلماكلا ةيصخشلا هتريس يف فاؤم طوطخم

 :؛ نودلخ نبال ريعلا ياتك

 باتك وه ليلج جخيراتل آكلرم ناك نودلخم نبا نأ روهشملا فورعملا نمو
 نم مرصاع نمو ربدبلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ريثلاو « أدتبملا ناويدو ربعلا )
 عبط دقو ( + ) راصتخالاب ( ربعلا باتك ) يأ ( ريكالا ناطلسلا يوذ

 نبا مسق دقو ( سس ) ( ١459 --١458 ) ةنس قالوب يف تادلجم ةعبس يف
 : ةعساو ماسقأ ةثالث ىلإ باتككلا اذه نودلخ

 لضف يف ةمدقملا ) ناوئعي ةئطرت : ةليوط ةمدقم ىلع يوتحي لوالا كجلاف

 حرش دقو «ةلودلاو عمتجا رهاظم ليصفتو ليوطتب تثحب اهيفو ( خيراتلا مع

 وهو ) يناثلا مسقلا ءىدتبيو ( 6 ) ةيفسلفلاو ةيعاتجالا هءارآ فلؤملا هيف

 بوعشلا خيراتحرسشب ( قالوبةعبط نم سماخلا ىلا هدعب امو يناثلا دلجلا لمشي
 ««* نييائارسالاو طابقالاو طابنالاو نيبلبابلاو مالسالا لبق برعلاك ةئدقلا

 ىقوملا بعذلا تارذش فلؤم ليذحلا داعلا نبا ره فصولا اذهب زاج نا ريخالا لب (*)

 نبا لاصتاو هرايخا نم ركذو « 560 » رومبت مجرت دقف م ١ ال4 -ه٠1.مؤ ةتس

 , « الا/ ص ا» هب نردلخ

 . ( ج . م ) باتكلا فيلأت دعب رشن هنا ىلا ةثطوتلا يف فلؤملا راشأ («»)
 مدحو -.ع - مهاربإ نب قاحمإ نب بوقعي ةيرذ نيليئارسالاب دارأ فلؤملا لمل (ء+«+)

 (جع.ع)
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 « مهريغو طوغلاو مورلاو«نيينانويلاو «سرفلاو ةميدقلا ةينارصنلاو « دوييلاو
 نم مهريغو نييسابعلاو « نييومالاو مالسالا خيرات كلذ دعب باتكلا لوانتيو

 ةتاتز ةليبقو ةرياربلا خيرات حرش » ضيا قالوب ةعبط نم عباسلاو سداسلا

 اذهو.هلاعفأو هتريس يف لوصفب ( ربعلا باتك ) نودلخ نبا مشو .( 736 )
 فصيلوصفق ةدع ىلع سل ( ةيصخشلا ةريسلا) د ةداعلا ف ىمسي يذلا مسقلا

 هطاشتو ابعلاط ىلا بتكلاو « هتذتاسأو ةيلوالا هتاساردو هبسنو هلصأ اهبق
 مايا يف اهلتحا يتلا ةديدعلا تتارملاو « ةيذايساو ةيقيرقإ لام يف يسايسلا
 تاسفاتو «ةباحمو سنوت طالب يفو « هنامز يف برغملا يف كولملاو ماكحلا رباكأ
 ضوافمو « راشتسم « ةلود لصحجرو بجاحو « رس بحاص ةفصي سافو
 كلملا ىلا ابلجا نم دفوأ يتلا ةمهملاو « ةطانرغ ىلا هرفس ىلعو « ريفسو
 ىلاهتدوعو هخيرات فيلأتل ةمالس نبا ةعلق يف هلازتعا مث حافسلا وردب ينارصنلا
 .(هالمازم ؛ممإ# ةئس رصم ىلا اهبنم كلذ دعب هرفسو سنوت

 ىلع مالكلا يف نرودلخ نبا ضاقأ < رصم يف هتنونيك نع ةباتكلا دنعو
 عماجلا يف ةفلتخلا ةيماعلا ةفئاظو ىلعو «كيلامملا نيطالسلا دحأ قوقريب هتالص
 تارماّملاوك(**ةاضقلل ايضاق هنيبعتو«دهاعملاو ؛(* سرادملا نم هريغو رهزألا

 نكمرل نأ معن لو « ةيسرييبلا ةمردملا يأ « ١ ص » يزيلكنالا صنلا يف درو اذك ( + )
 :ءيكرلا هاقئاخلا ريكتشاجلا سرييب ريمألا رمع اهو » ؟؟7 : 6 ةرهازلا موجنلا هياتك نم ب ةنس ثداوح يف ىدرب ىرفغت نبا لاق ةمردلب تسيلو هاقئاخ هل ناك لب ةسردم سرس نردلا
 اهركذو ٠ « تحتفف اهحتفب رمأ مث « ةدم ةثلاثلا هتنطلس يف رصانلا كلما اهقلغأف « ابحتف لبق تامرتليلج افاقوأ اهيلع فقوو ةرهاقلا نم ديعلا بباب ةبحرب ةرازولا راد عضوم رصنلا باب لخاد
 هاقئاخلا هذه نإ » لاقع سرببب نيدلا نكر هاقناخ » مساب « 45١ : » ططخلا هباتك يف يزيرقملا
 اهانب ةعنص اهنقت وأ رادقم اهعسوأو ًاتاينب ةرهاقلاب هاقناخ لجا يهو ىربكلا ةرازولا راد ةلمج نم .

 ةلنس يف اهئانب يف ديف « ريمأ وهو ةنطلسلا لي نأ لبق ريكتشاجلا سرببب نيدلا نكر رفظملا كلا
 نيذلا سانلا ءانبأو دنجلا نم ةئام طابرلابو ينوص ةئامعبرأ هاقتاخلاب ررقو « هربق اهيف ةبق هاقئاخلا بتاجب لسعجو « اهلخاد نم هيلا لصوي اريبك طاير اهبناجب ىنبد ان. ةنس يف اهمتأو 5
 اه بتوو ىواحلا ووحللاو نيالا موي لك يف مهنه لك لع قرفي ًاخبطم اهب لعجر« تقولا مهب دعق
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 هعوجرو «مارحلا هللا تبب ةجحو « ةاضقلا نم هئافعتساو < هيلع تكبح يتلا
 باتكل ) قالوي ةعبط نم عباسلا داجماب ةقحلملا ةيصخشلا ةريسلا نإ رصم ىلا

 ( د ) فرحي هيلا راثملا ( 458 ص ىلا - مساب4 ص) نم عباسلا دجما ( ربعلا
 يف ةعوبطملا ةمدقملا شماوه ىلع تاحيحصتلا نم ةنئاط عم هعبط داعأ يذلا
 هيلا راثملافلخ داوملا دبع ديسلا ( ه ؤ##ا# ب م 4+١9 ) ةنس ةرهاقلا

 . ( هازوال - م ؤ9ه ) ةنسب نودلخ نبا ةايح ةصق يبني ( ه ) فرحي

 هسلع لوصحلا نكمي يذلا ةيصخشلا هتريس نم ديحولا مسقلا اذه ناك
 شاع دق نودلخ نباف ةمات ريغو ةرثعبم ذبن هنأ حضاولا نمو ( + ) اعوبطم
 ماع رشع دحاب هتوم لبق هتريس امأ ؛ ( م ١١٠4 ) ( ه معمل ) ةنس ىلا:

 ةنودم ريغ تدع دقف ( ١4٠١5 ةنس ىلا بوم ةئس نم ) رصم يف هلامعأو

 تاروثأم الإ مث سيل هتايح نم ةريخألا ةهربلا هذه صخي ايفو« ةعئاض نأ ةناقت
 . هل ةرصاعملا ةيبرعلا رداصملا ىف كانهو انه ةرثعبم

 بتح نئازخ يف ًاريخأ ايرجأ نيذللا قيقحتلاو ثحبلا ةجيتنف اذه عمو
 فنرودلش نا ةريس ) نم ةرفاو تاطوطخم تفشكتسا دق ىندألا قرشلا
 نم اماع رشع دحألا اهيفو « هتريسل الماك ًاصاصتقا نوكت يتلا ( ةيصخشلا
 ام ىلا هتايح ةصق متت اذبيو « نودت مل اهنأ نآلا ىتح نظي ناك يتلا « هتايح
 يفناتظوةحعع صصقلا هذه نم ناتنثاو ١4.5 ةئس هتافو نم ةليلق ربشأ لبق

 دعباوق اهنلا 00 ) - . ( »ب ) ايفوص انأ نئازخ يف امهادحإ « ةناتسألا
 «بو طوطختلا » ( ا

 ا ) ةرهاقلا ,يفف ثلاثلا طوطخلا امأ

 انفلختىلا ةسنلاب اهنع انل ىنغ ال تلاد ( ) ةلماكلا تاياورلا هذه نم

 يقثست - هتفسالفو مالسألا ماا ل ا

 ىمست ال روكذملا هاقتاثللا يفيودنلا ثيدحلل ةخشم دوجسو ع 0 «ير.تلاثيدحلل ارد ةمقلايسجح

 .(جيعل اهتاعارم يغيني ةيراضملا تاحالطصالاف « فلؤملا مو اك ةمردم

 ( جا. عاطقف ةيكلالا («)
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 تايرجال «مويلا لبق انيدل ًارسيتم نكي مل يذلا « هب قوثوملا حضاولا فصولا

 ةيرورض ةيطخ تاناددب « انركذ ام ىلا ًاقاضم « اندوزب فصول هنإ « ابنيب

 نم هاشبرع نبأ اهلقن اك ةيخضراتلا اهتممقو لوقنلا ةحص ةيضق يف تحلل اساسآو

 . برعلا نيخرؤملا

 : تاطوطخملا نبب طباورلا - ؟

 ةمصخشلا نوداخ نبأ ( ةريس ) اهنم فلأت: يتلا ةثالثلا تاطوطخلا نيب نم

 وه ( أ ) طوطخلا نأ ربظي 6 ةساردلا هذه اهيلع تينبو (بب -أ) ةلماكلا
 نأ اتدجو ةقيقد ةلباقم تاطوطخلا نيب انلياق اذإو < ةمبق نهرثكأو نبمدقأ
 . (1) طوطحملا نم ناخوسنم ( ج ) <«( ب ) نيطوطخلا

 « طوطخسا) فصو

 يف ارتمرام ) 1 ) ره 0 ةناتسالا نم بولحملا (75) طوطحملا سايق نإ

 « اذه عمو ( دقع 7 )ضرعلا يف ًارتميلم 18١ ) 2.( دقع ٠١ ءاهز ) لوطلا

 يلصألا مجحلاف . مايالا نم موي يف 9 فتحت دق < هنم مسق وأ طوطخلاف
 )8٠١( لبي بوتكملا دومعلاف . ام ًاعون ربكا ناك هنم .ق وأ هلك طوطخمل

 اضرع ( دقع هل) ابيرقت ًارتميلم ( 180 ) و , دقع م ) ًالوط ًارتميلم

 دق طوطخملا شماه ىلع ةبوتكملا تاماكلا نم ةلبج نأ وه فيحتلا ىلع ليلدلاو
 ا . شمالا ةفاح نم تعطق

 ددع فلتخيو ©« ةحفص 5+١ يأ ةقرو ( م“ ) ىلع طوطحملا اذه يوتحم

 « ةقرو لكل ًارطس *ه ىلع يوتحي طوطحلا رثكأق ةحفص لك يف روطسلا

 ًارطس ٠6 ىلع يوتحي هلقأو

 . ( ج , م ) هيناوج نم ذخأو هصقنت يأ ءيشلا نالف فيت لاقي (+)

 وو



 فلتحم يف فلتخي فورملا طيقنتو . مومعلا يف ةحضاوو <« ةديج ةباتكلا

 نآلا هددص يف نحن يذلا مسقلاو قاروالا نم ًاريبك ًاددع نإف طوطختلا ماسقأ
 قابس ناك ناو <« طاقتلا نم ولخت داكي ( 1 م ىلا ب ال٠ ةقرولا نم ) ًاضيأ
 نادعاست دق.نيتطقن وأ ةطقن نأ الا « ةحبحصلا ةغيصلا ىلع لدي ال مالكلا
 . بارعالا تاكرح صنلا ىلا فاضت ًانايحاو < ةحدحصلا ةءارقلا ىلع

 تاحبحصت نم ةدع « ( 1 ) طوطخلا شماوه يف ةريثكلا تاقملعتلا نيب نمو
 ءىدتبت املوطاف « رخآآ صخش طخي ىرخألا تاحيحصتلاو ةداتمملا خسانلا

 مث ةيشاحلا ىلا رمتستو ( ب ١١ ) ةقرولا شماه لفسأ يف ىنميلا ةبجلا نم
 يف - ءىدتبت ثيح عساتلا رطسلا يف ( 1١ ) ةقرولل نهيألا شماهملا يف
 كلذلو « ةقرولا يف رشنلا مسق نم لقأ ايقفأ آزيح لفشت رعش توبب صنلا
 . عقوأو مسوأ ةيشاح كرتت

 ريسل ةليوط ةصق يف !بفصو بحي ةلماك ةلاقم اهتاذ دحي تاقيلعتلا هذبف
 سنوت ىلا ينيرملا ايلع نسحلا ابأ ناطلسلا اوقفار نيذلا ءاهجولاو ءاماعلا فلتخم

 . باش ناك امدنع كانه هيف نودلخ نبا كياق يذلا نرقلا طساوا يف

 تاقباعتلا هذه لوط ىرأ ًابيرقت دكؤالا نمو « ًاريثك ًادج لمتحملا نمو

 . ( هالعا هوم نيتحفصلا رظنا ) هسفن نودلخ نبا طخب يه ةليوطلا

 (ب ١١ ) ةقرولا شماه لفسا يف يتلا تاقيلعتلا نم مسقلا كلذ ةياهن يفو
 يف ( ج ) طوطحملا ةخيسن يف ةثبنم اهنأكو ةروتبم تاماك ( أ ) طوطخلا نم

 ةحفصلا يف ةرابعلا هذه ةيقبو ) : يتأي م أرقتو يتأبس اك « ب ٠٠ » ةقرولا
 يلاحلا هعضو يف «5» طوطخللا نكلو ( شماهلا ىلع فلؤملا دي طخ ةلباقملا
 فنرأ لمتحملا نمو( *” شمالا نم ةلباقملا ةبجلا ) تاماكلا الإ هذ رهظت ال

 . « فلؤملا دي طخ د ةرابعلا فاضأ خسانلا نوكي

 «؟ م ص» ةدسربببلا ةسردملا ساب ةيسربسلا هاقئانلا فلؤألا ةيمست لع قياسلا يقيلعت عجار )ل

 . « ج . م » باتكلا اذه نع

 فل



 تاو ابق لع امو اهم اكعاو دّمانل ام ولعؤ امأمازاكو اًسلارءارسايحل اا
 بلمو نيِهْش أت و با لكهالد هلو دلا هّسلقساو ريك لعب ناسلإا
 يي هش أب هعمرمجت هىذد هل ىرجاو هتلمجو همظن سم اونا ل السلا
 مكاو سافر هازم بيور يدمحاسابعلاواريسهتمو نوعاطلاو فلسو
 اهرينعودفسفلازم هلقحاامولحلاو بدالاو ناسللاو 0
 عابطال عم ىزرلا هرلطعمرحاو باكلا ةدلحبو ديوس وا ناطلسملا هماتنو
 هيقئؤإ مح دحوسلبلو !ناطلسل ا عمازكو هسبطو هب اكن كك ميف هم دول
 مث نيم دل زمل وعلا هقباس عش هلؤاكو نوع اطلا كك ذو اب نّكسو
 لآل اه محاممو هبرثمتو عطل لقنإ هماعادل تن اكو نرخاتملاو
 لثع مر فش زاماوتفأ اًهكاَسو ليي ىومملا ناد ,. . ععشْرم

 ككاو ناسا افستشُم اهنا رم تادوأ كي دلل اهاعزونمسإو اهتعاس تمتولا ركاز + يي
 ٍدسْفارعاوُد احراوىدصف جنيد تب د اهأولي 55

 ت7 ا ال 0
 ٍّلَقلا فيفا مسام ائوجا اشر و نارطنلا خراطمو ميو تنس > ىيدرو اههابمورزو انس وطو اهلالظرمس مايا م 7 10 ا

 / لوقا ع مآ هك تشعام نوب لاو الفاو نك تح 0 عر ا - )+ ل عمو ده اح 0 وع ٌّل يك ١ هثاع 5 2 ١ 2 ب ا

 ىديأ اهقوف طنم تفحم هدام احلال 02ج زج كي

 هةية د عسب يو ةزيعم ما 0 .. 2

 ْ نودلخ نياطخم يه ةشاحلا تاظحالمو أ ١٠١ ةحفصلا 1 طوطخملا «فيرعت »

 نإ



 لم لعمسلا نبع رب ره عز ولا ليس او نينسو نيس هئس رلاسوت اكله
 ريرعل ا دبع هلق و هنايارباس نا وصر نبال همالّلإ هيمي انيارم هلفك كوي

 ) لو ساككازب ىناغزب لوا رزولا هلاك '؛ ليصسل !هنب|ىلو و ريزعلا دبع لامو ة دله لع نوصي الدبر "وكلم ليتساو نسالو !ناطلسلاز١
 ركذاو دصسل زم هعرساو كللل اع لجل اطلسل ! بلغت هلاجإع ناوصر
 رسل دج لاطاسلا تاكرزمجل روب كا تناك 6 ناوصد سال هباطلاو هسلع اديس م رس اكلت نامعربليوتلو درع د تم اقف ىئاعربا

 كلهن ايعاو بزل والف م رك عامحزسحلاو ا ناطلسل اهيكناكو ةليحو مدس لع ىلا اطلسل لرب نس َولفبوب زبانمجرلا دب عراصل ا
 هسرو انهعبرعجر مسكر ع نلف ام اوهومسازإإ قرَخا ةبلسلا تظحتو قرءاطاوطس اؤوم ةعاجقع .و شوب فرابملالوعاطلا ف منسي
 تؤملا تإةاعلا جيتس ىواوزلا ديب دا رساحلا وبا احيش وازعلا رم

 د دال يو وتم ولَدم تحاصو تن ا رو د نايعياهإاًكيلارع ىفدو شا اف يووم رع ةسولاو ىتمراعل ! لما
 ا 0 ا شو حمداتلاز ارّسناكو دوادل|ًويبازمزم ثوص لاذ عملو
 لوهلاقانربم : مساح هازم غاب اًيِسل ا زب دهجزي لبخ وبذا دبع وبأ
 ه توما باج ةفرعع اًماماو دو ب لحمل ان اهراعو لوفحلاو
 اما انهشولو 5 هس اكمورمواذ هضيبتسز عمولعلا حا هناقإو
 هلطوقب دوس اف هيلقحل | ريولعلا هع لخاو همذ 19 آلا سابع

 ١ وادا اقيلاماما هتيسمقلف بزعل ]تيان هيلع دلل ا 0 011111 م ل ناس رانا رت 4000 | كسا! ديعوبا مللاعتلا 3 لوطسالا لذ اًعينع نافل 1 نالادعبلريرلو هاعوسس اف هسطز اطاسلا نانخاو ارخان بَ 7 7
 مامال نعش يي قحاو يبل ليصجلا حراش لالع نب 000 7
 ب ع 7 70

 الل 0 0

 ( 7 ) نورلخ نبا ماقل لسوب



 ةلثام ةصاخلا اهتغايصن ءاجحلا فورح نم مسق ةباتك نأ كلذ ىلع دازب

 يف ظوفحملا « عبارلا ءزجلا ١» طوطحملا ةخسن يف ةمئدملا ةحصلا يف يتلا ادج

 انين 11 ) اللمس ؟؟منوطغ تيار ماسيليو ققحت يلا ةيتاطيربلا ةفحتملا

 طوطحخلا هيشد اذه ةيناطيربلا ةفحتملا طوطخف . هسفن نودلخ نبا طخ ةلثام

 «ةدقعال يف ١١٠ وه يذلا اضيا سايقلا ثيح نم ًاريبك اهبش (1)

 ٠6 لكشبو هطقنبو ةدفص لك يف روطسلا ددعبو « ةدقع ِق ١1ء لباقم يف

 ًاضيا هل « 5 » طوطخلا خسنتساو رصم يف فلؤملل خسنتسا دق هنإ لاقيو

 . انل ربظي ام ىلع كانه

 نودلخ نبا طخم نكت مل تإف ( 7 ) طوطخلا يف ةيشناهلا تاقيلعتلاو

 فيرعتلا رظنا « كلذ لشمتلو . هثم زاعياب تنود دق اهنأ لمتحلا نهق هسفن

 ء(1 ) السم س ب اال ةقرولا «؟ » طوطحلاب

 « اثم صاو ا ص و ملا#ب ص د

 ودبي ام ىلع وه نرآلا ىلإ حرش مل يذلا طوطخلا يف يساسألا صقنلاو
 راشأ . 1 نسو بابو ةقرولا نيب عقت ةليلق ريغ قاروا ةدعل حضاولا عايضلا

 (** م ةيسربببلا» ةسردملاف سيردتلا نع هلزعببس ركذيس هنأ ىلا تودلش نبا

 ةقرولا يف « أ » طوطخملا يف ةوجفلا يبتنتو « ةأجف عطقنت ةصقلا هذه نكلو

 هل » ةحفصلا نم ةيشاخلا لفسأ يفو « اولعجو » : يه ةماك رخآب ب /#

 نع ةنلابلا ةحفسلا نا لإ ةزاغالا حب نيلكلا توام يع ةباقلاو + ةيلزتلا
 نيتابب ءىدتبت ال هذه ةلاحلاو « «1 م و ةحفصلا نكلو . اهب أدبت نأ
 ريغب ًاتيب رشع ةسمخ اهتوبب ةدع ةدصقب |ينع ًاضوع ءىدتبت لب نيتماكلا

 ردهأ اهيق نودلخ نبا وكشيو . تمظن !بلجا نم يتلا ةبسانما نيبي مدقت

 هاضاقتي ناك يذلا يدقنلا بتارلا يأ « هقزر دهروم مرح دق هنأ ىوكشلا

 رودت ام تاببالا نم نأ ةديصقلا ةياهن يف لوقيو « « هاقناخلا » فقو نم

 62ج , م » طقف ( شمالا ىلع هل لباقملا 56 ) وه ةيفارغوتوفلا ةروصلا يف دوجوملا ع(

 نإ



 ا

1 

 نودلخ نبأ طخ نعجذوم' يهةحفصلاهذهو . يئاطيربلا فحتملا يف طوطحما ؛جاربع»



 لثق ةقيقملا ٍِق 2 ينابوجلا د نأ ريغ « « ىدامح » ف « شاطنم » لع هزوفب

 . ةريصق ةدم دعب ًاردغ

 ب ال١ ةقرولا نيب تدقف دق ةليلق ريغ تاقرو ةدع مث نأ ربظيو
 نايصعب ءاينأ ىلعلصألا يف يوتحت تناك يتلا 1 7م ةقرولا يف ةنودملا ةديصقلاو

 . «© ةيسراسلا » نع نودلخ نبأ لزع ةصق ىلعو يرصانلا « اغيلي »

 نم يناثلا فصنلاف ©« رظنلا تفات ىرخأ بئارغ «5» طوطخملا قو

 اييلع بورضم رطسأ ةثالث ب ٠# ةقرولا لفسأ يفو ضايب ب ال١ ةقرولا

 ملقلاب برض دقو < اضيا « ضايب ب ؛4 ةقرولا نم لفسألا فصنلاو « ملقلاب

 تاحيحصتلا هذه نأ لمتحلا نمو. أ 44 ةقرولا ىلع الماك ًارطس رشع ةسمخ ىلع

 1 طوطخملا نأ ىلإ ريشت يهو « نودلخ نا ةايح يف تيرجأ دق تاريغتلاو

 ش . ةعدق ةخسن نم ةحقنم ةخسن الإ وه ام

 ًانايحا دجن نكمامألا نم كانهو انه .اهيلع بورما تاماكلا قوفو

 .؟ برض » وأ « برَّض ه أرقت دق افرحأ

 2 2 طوطخلا ةيابن قو ) 4 | جرخأ 3 نول جمر ةأنعم حالطصا وهو

 «ق »و © فر نيفرحلا طقنب برغم طخ قيلعت ٠١ س أ مم ةقرولا يف

 ) 4 ( نودلخ نبا ةافو خيرات ىلا ريشبيو برغملاب ةدوبعملا ةقيرطلاب

 : ج طوطخملا فصو

 « ج » طوطحملاب هيمسن يذلا ةرهاقلا بتك راد « طوطخم » نأ انل ودبي

 « ايفوص ايأ » بتك راد يف يذلا « 1 » طوطخملا نم صن ةلوقنم ةخسن وه
 . هنم خسنتسا دق طوطخل ةخسن لقالا يف يه وأ

 . « ج . م » اييتك دعي روطسلا دسقأ يأ - : بتاكلا جمر - : لاقي ( + )

 نأ
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 تسمو علاسعراطا لا عممج اغلا ملا وجلد ساو بخير يورلا ةالء كاسر
 نع الرعد لصوباا تشو ماسإ أ ] حرلا يول 3 ىدانو طل راود
 ثااطلسلا باك هّيورغسلا 14ىل ءاراو كش عراداو جد اعدمسإب هقئلشولا
 مهعممرتاسو تحكاعرماسنالا ل نزحو لوعلار كب سرع ] هلا مكزؤعتاق
 فبقرتب امانا اعيانحي ان عزكيلا "ل صوت فال هس يبركلا بل لاروع تيرس
 لقسو ا ئيصئابرساو ىحس ا نلو نإ لا ططلارقباساسلإ لا انلحا مداصإال أ
 هتشاو هماجاطلسلا روت مثوشدارمات كي نم حر زق ع اسع و رمربإالاو

 اق انياغل هق ]ب كركم اواذ راس ا ههحا مر مرر يع رهو اعمل يك هحاس
 ميديساكف اًهدراوا نال تارت مانالا نق 2 نازكس علا زواكر بنيك! هقازو
 تل ولو احح تنفلا ير عمملا ةاراللاطجنرا دئارمارب اكأر ناطلسلا فارما مال امه
 ري | ورماعإا رضاع ار هو يسحرصعلا عوجرلل ىعئار مح اق نويل رصعلا ملا
 اوغلو فلسا زهاوكرو ريس زن يملا هك سلاورساد كلاب هلولا لالبخا و
 العر اهراطل الرا رو روصتال رس انلا بكرو مزعل اعل اهف اسال او راسو هءاعج#

 قشكاما امصاورصم )اا ولصو نإزا_فشإاعتاعاعجو ابصغاوراسرصع ا طعالا

 وش )ول واعت | هسرزي ىعبجاواهفقلاو ةاشفلا اجو اءابالا ميل ع سك هر ربع

 معلفلاَس ان كلوو اورواشو محو معيومايعرشرمالا مرامالبلط ل عرملار
 َخ |ثولارجتمم ع لسا لربولا زاهر م(لاجرحو عوقناوزراش وكل: بلجواد
 دوسلا ربل لد هلا اوعي ا ضملا وعرجولا اعل يساب مدد ورما د اا مهلاجاو - هنوارب
 اوكعا لام سل ]يه درو نارثال "عايل مهسكو مخ قلرنسحاو هقرقبلارمميعصام
 انضمرامالا] كلوت ل رحدو باللماعل اة سانا نصور فلل توسرلا صلع هع
 ا ترثابز هو وعولاس هنلز كاراهربماقلاؤربخأو هتنالو زمنه ما كليو
 ورحل بها اهدا بلل اكس انتبو تلك شمس هكررولاب تاق عربخ او هسوم اب رش ! وا رصم
 يوكل ادم تنس المو اررطعدلا ركنا, عياش جملا رجا عرسان رع رع ده ويلا
 لع ماعلا ع اجلا اردت سرك جراب ثور دانا بشخ سلا لو وحر وال نعل و

 ءاوبام ركل كلذ تايعيب رم كر رع ثرمام روسلا لل رشلاوا ورش لاو بانلا

 لذ

 نقل

 هب اول هزيعكرتا هسابو بالا زلع هشتاط تره وقروسلار مخول ذو بوعما ا الوا
 تس لدول وحر متي سا صعز صل ئا طمع د: ؟ئماش د يساووش دمع
 بف ديزرت هسواحههكيو اهلل فومخة والوان ذألاج حيبابلاتفقو 57 اًكَف هبإاو لسور عراطلملا نار معيش عدوا وكرمك ام هايل مرعم فودقو

 نم مسق . أ 08 ةحفصلا ( أ ) طوطخملا « فيرعت »
 كناروم.ل نودلخ نبا ةلباقم مئاقو

 اخو



 ةقرولا يف ٠ '* ةيماتخ ةديصق يف هسفن ©« ج » طوطخملا سان حرصيو

 (غه) هطخم فلؤملا هبتك يذلا لصالاب تلبوق دق هتخسن ناب « 74 س 5
 يوتحي رخآ طوطخمب هتخسن لباق هنأ كلذ ىنعف ايفرح همالكب انذهمأ نإو
 ٠ طخم بتك طوطخلا لك نأ ةرورفلاب ينعي ال هنكلو © فلؤملا طخ لمج ىلع
 يأ «1 » طوطخملا ىف ةيشماه تارابع ىلع ةقيقحلا يف قبطني اذبف « فلؤملا
 . نودلخ نبا طخ « اننظ اى امنوك

 يهامي «1» طوطخملا يف ةيشماملا تاظحاللا صخألا يف لباقن امدنع
 يف اهيف موهوملا ةءارقلا ظحالنو « ج » طوطخملا يف اهخسن ديعأ وأ ةهستكسُم

 طوطخلا يف تاءارقلا هذهل ةيطخلا صاوخلا نع ةئْسان يه يتلا « يناثلا '”طوطحلا
 ىلع « ج٠ طوطحملا دائعا 0 يسلق لجو لد

 . ع أ » طوطحلا

 يشاوح يف تاماك ةدع لباقت «ج» طوطحملا يف ةغراق لاحم ةدع ىرن الثف
 ال كلذلو <« طوطخملا !ذه قاروأ فيحت ءانثأ يف تدتب يتلا « أ » طوطحملا

 وأ ىنعم الف اهتءارق تميسأ تاملك « ج» طوطخمتلا يف نأ اك « اهتءارق نكمي

 تاماك لكشت ال فورحلا نم ةرهمج كانه وا « مالككلا قايس يف < اهل لحم
 ( 45 ) اقلطم ةيبرع

 : ( ب ) طولططخمال فصو

 طوطخلا نم خسن دق ناك « هل ناونع ال يذلا « ج » طوطخما نأ ربظي
 او طرطخلا سعب نا لق يأ« عارم لوآ يف «.لصألا قدا »+ 15

 . نآلا هيلع وه يذلا لكشلا يف حبصيو « امان احيحصت

 يتلا ةيشم ةشماملا تاحيحصتلا نم ةدع ىلع يوتحي « ب » طوطخلا نأ عهو ١

 ةشماحلا تاقيلعتلا نم اريثك لفغي وهف « لوالا همسق » « 5 » طوطخملا يف

 باتكلا رخآ يف ةباتك ةعدقلا ةييرغلا ةعابطلا يف ينعت يمر 2هةت0هدطهم فلؤملا لمعتسا («)
 , «ج . مد خيراتلا وأ مسالا ىلع يوتمت
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 «19د طوطخلا يف دجو « اك صنلا نم ةليوطلا تارففلا نم ةدع اضيأ لفغيو ْ

 ةئطاخ تاءارق نسمع ابنم مسق أشن ةريثك عسنلا يف ءاطخأ ىلع يوتحيو
 . « 1 ١» طوطخملل

 ًالوقنم وأ انيبم « « ج » طوطختلاك « ب » طوطخملا نوكلف « اذه عمو
 زدبيو ةلقتسم ةخسن هنامسح دنع ًاريثك هتممبق ضفخنت - «1» طوطحملا نع
 . ( 40 ةحص تاطوطحملا رثكأ »1٠« طوطحملا

 | : ةيصخشلا ةريسلا ناونع ( ه )

 « هو ةمدقملل ةرهاقلا ةعبط كلذكو «دو ةيصخشلا ةريسلل قالوب ةعبط نإ

 ًاناونع لمحت ال « ةيصخشلا ريسلا » همسن ام اهنم فقلأتي ىتلا لوصفلا كلت

 زابخأو «اةودلخ ناب فيرمتلااو ومن لصف تاوتع دوغ لمحت افإو © ناتكلا
 دق هسفن اذه لصنلا ناوئنعو « « باتكلا اذه فلؤم » « نودلخ نبا نع

 رابخا نم هريغ ىلع « ربعلا » هباتك نم ىرخأ عضاوم يف نودلخ نبا هقلطأ

 ةهالهص و ه جا دلجلا ريعلا د « ناخزيكتح فيرعتلاك » « مجارتلاو ريسلا

 .(448) « ١١١ ص ال ج ريعلا » ؛ تريرك نب فسويب فيرعتلا و « 3١ س

 ةيلصاب تسيل يهيتلا«أ ؟ةقرولا» ناونعلا ةحفص يوتحت« 1 دطوطحملا يفو

 نودلخ نبأ ةلحر » وه ةريغصلا فورحلاب ناونع ىلع ىلعالا شمالا برقب ةتملا

 ص ٠٠» مقرلا « ايفوص ايأ » ةتكم سربف يف جردأ ناونعلا اذه تحتو

 ةقيقحلا يف « 5 ١» طوطخملا نم « ب ٠١ ةقرولا ىلع ناوتعلا نكلو . ؛« 99

 نم برقلاب هيلا فضأو « « باتكلا فلؤم نودلخ نبا, فيرعتلا » - : وه
 . « ًاقرشو ًابرغ هتلحرر »م ىلعالا شماهلا

 باتكلا ناونع عضو بحي يذلا ناكملا يف « باتكلا ناونع ةحفص فو

 « يسودبعلا بتك نم * يسح وه » ةرابعلا هذه ىرت « هيفو فلؤملا مماو

 باوصلاو أطخ وهو « نيسلاو ءاملا حئتف يأ كيرحتلاب « يسح » ةماك فلؤملا طض («)

 هس ىاطا حتفي بسحلا امأ « هريغ نع ينغمو يفاك وه : يسح وه » ىتعق « نيسلا نيكست

 نايك



 « يسودبعلا ىلا دئاع يأ « يسودبعلا بتك دحأ « ينيتغي هللا يأ - وهو

 نبا ةلحر » : ةريغص فورحب بتك ىلعألا شمالا نم برقلابو 6 ( 44 )

 5 « ىلاعت هللا همحر هطخمي نودلخ

 مهفالتخا ىلع باتكلا يلتم ءاسأ ًاضيا ناوثعلا ةحفص سأر يف بتكو

 .اهريغو ( هللدنعلا ةبونب مد وأ «بتك نم» تاماكلا هذبب اهل ًامدقم بقاعتلاب

 سفن ىلوألا ةقرولا يفو باتكلا تاونعب ةحفص ©« ب » طوطخع يف سيل

 تسربف يف هنا ريغ « نودلش ناب فيرعتلا » يأ « 5 » طوطخملا * ناولع

 اذه قو « نودلخ نبا ةلحر » : ناونعلا اذهب بتك يدنفا دعسأ ةئارش

 ( ه١ ) كفتتسوو (  ه٠ ) ةفيلخل يجاد ًاضيا هركذ لماكلا ريغ ناونعلا

 ةريسلا طوطخع يوتحو 80 عامل (ه؟) نا ماكوريو ا

 خيرات ركذ ريغ نم ًارطس ١٠ه اهنم ةحفص لك يف ةقرو ؟*: ىلع اذه ةيصخشلا
 5 خخسانلا مسا الو

 فنراونعلا لح يف نكلو « ناونعلل ةحفص ىلع : ج » طوطخملا يوتحيو

 لودجلا طيريو © !**” وحتم يقرخز ممر هولعي ةياتكلا نم لاخ لودج
 . طوطخلا نم ىلوألا ةحفصلا يف ربظي اك « ناونعلاب

 « نودلخ نا ةلحر » رخآآ بتاك طخي تاماكلا هذه ةحفصلا ىلعأ يفو

 « ب » ريغب © فيرعت » : رخنآ ثلاث طخ ابتحت بتكو اهبلع برض دقو

 يف نودلخ نبا فيرعتو » « الا » رطس قيلعت « اذك » طخاب نودلخ نبا

 « ةفيحص لكل د ًارطس ١“ <« يسرافلا طخلا « ىمس ام

 لجأ نم بتك © يبسح. هللا » : ةيبرعلاب بتك رسيألا شمالا ىلعأ يفو
 نم طوطخما اذه جردأو . « هيدلاو نعو هنع لا افع « ؟ » ريقفلا < شادبع
 تاذ تاظحالملا مجار » ةرهاقلا بتك راد يف كلذ عم « ةيصخشلا ةريسلا »

 .« ج.م » رخآ عضومو رخآ ىنعم هلف نيسلاو هج
 « ج , م» ظهدفنص# ةيزياكنالاب لباقي ام نارنعلا يف ةغل وه يذلا نارلعلاب ةدرا()
 « ج. م » . تواتو تعمجت : ةبلا توحتو رادتساو ضبقتا ؛ ًايوحت ءيشلا ىوحت (+*)
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 ترأ عم « ًابرغو ًاقرش هتلحرو نودلخ نب فيرعتلا و ناوتمي ع6 مقرلا

 درفم فيلأت يه ثيح نم ةيصخشلا ةريسلا ( ) 

 نأ نم « ةيصخشلا ةريسلا» تاطوطخم ناونع يف فالتخالا اذه جتني دقو

 قح ةفورعملا ةصقانلا صوصتلل ةفلاخلا < « ج.ب.أ » ةاماكلا ة.. :تشلا ةريسلا

 ٠ ةلقتسمو ضعب نع اهضعب ةصفنم فيلأت يه«©هد«<ه« در نآلا

 ناك هنأ ىلا نودلخ نبا تاياتك لك يف ةراشإ يا مدع ةظحالملاب ريدجو

 نآلا ىح ابنم فلأتت يتلا لوصفلاف . هتريس يف درفم باتك فيلأت هتين يف

 هباتكل طقف ًاقحلم وأ4نم امسق نوكت نأ اهنم ةياغلا ناك «ةيصخشلا هتريسو

 . هنم عياسلا جلا يق دبعلا يف ةدراو يه امك «  ربعلا » مظعلا

 طوطخم نم ثلاثلا ءزجلا يف ردصلا « ةيصخشلا ةريسلا » لتحت تناك امو

 ةمندمب تديل طوطخم نم سماخلا ءزجلا ةيامن يف عقتو ( ها» ) سيراب يف

 يف خاسنلا ابعضوو ( هه ) سنوت طوطخم يف ةمدقملا لوأ يفو « ( ه6 )

 ال أزجتي ال !ءزج تناك « ريعلا باتك يف ةقحلم لازت ال « ةفلتخم مقاوم

 (ه5) « يرقملا » خرا كلذك ةدودعم اهنوك ديؤدو . هتاذب ًالقتسم افيلأت

 يف اطوطغع ىأر هنإ : لوقي ذإ <« م 1؟مإا» ود «ه ١٠1غ1 د ةنس ىفوتملا

 نبا صتقا دقو « رابك تادلجم ةيناك يف وهو تودلخ نبا ءاضمإ هيلع ساف

 ىلإ ام نوأ رسم ل ال 0 نو

اذهو < كانه «ةيكلاملاو ةاضقلل ايضاق هتروريصو ةرهاقلا يف ايئاهت هرارقتس
 

 را طبل نلطسو ضاع ل

 نم اهسفن ةيصخشلا ةريسلا ىلا نايحألا يف نودلخ نا ريشيو « ربعلا باتك و

كلا رقف نم ةرقف يف « ربكالا هفلؤم نم ءزج يه ثمح
 طوطخلا » الثم بات

 لوقيو نيديعملا هقالسأ ددع ىلا نودلخ. نبا ريشيو <46 7”س.ب١ و ةقرولا « 1
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 انركذ اك « ةنس ةئام لكل ةثالث « « اليج » نيرشع لمِشي اذه » < : مهتع
 . ( هال ) باسنألا نع ماعلا نايبلا اذه دجوي ثيح ةمدقملا ةداملا يف فورعملا دجما يأ « ربعلا باتك نم لوالا ناجلا « لوالا » دجماب دصتيو . 4 « باتكلا » « لوالا دجما لوأ يف اقباس

 . ةقرولايف «1» طوطحملا يف تدرو ىلا يه اضيأ ةمزاجلا ةعطاقلا ةرقفلاو
 « 179 سس باكل »

 صاخلا فيرعتلا اذه » زيح نع ةيجراخ تدب ناو « اهنأ « اهنمعب ةخسنلا نم نيزمشعلا رطسلا يف اك « فضي اهصنب تدرو يتلا لئاسرلا لقني ام دعبق
 . « ريعلا باتك » وهو ( باتكلا اذه فلؤم ١» « فلؤملا » ظفل ينعي !؟ باتكلا اذه الإ ةيبرعلا ةفللا حالطصا بسح لأب افرعم باتكلاب » ظفلب دصقي نأ نكميالو باتكلا اذه نم اهناكم يف ةروك ذملا مئاقولا نم امسق ديؤتس اهتايوتحسف «فلؤملاب

 . ًادرفم ًادلجم ةفاضملا ةداما عم لوصفلا جرخي نأ ىلع لوالا مسقلا خاسنتسا دعب مزع كلذلو « عوضوملا لوطل ًارظن ءانكم ريخالا دلجملاب اهطبر دج مل اهدلاىرخأ لوصف ةفاضإىلع رصم يف هثوكم لالش موتو و هل الوب ةنس دعب رمثتسا دقو « هنأ لمتحملا نم نكلو « ىيعلا » هناتك نم ريخالا داجلا نم اءزج « ةيصخشلا هتريس ٠ نوكت نأ ءدب يذ ءىداب مزتعا دق ناك نودلخ نبا نأ جتتسن نأ اننكمي تالالدلا هه قو ريكأ دلجم ةلكتو « أرجتي ال امزج اضيأ يه تناك اهلمعتسي ناك يتلا « دبعلا باتك تاطوطخم يف ةيصخشلا ةريسلا نأ ىلا « قيقحتلا ىلع « « ةيصخشلا ةاللا ةريسل » درفم طوطخم دوجو نع رشانلا توكس ريشي عقاولا يفو

 ةساردلا ىلع هلابقإ ركذ سرأ دعب < هناف « 78 س ؤ09 صال جد ( علا باتك مجار ) « د د يف تعبط اك . « ةيصخشلا هتريس نم لوألا مسقلا يف ةليلقلا ةريخالا لجلا ريبغت ىلا نودلخ نبا رطضا دق درفم داجم فيلأت نإ
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 « يلاكبا نمزلا ىلا » (ا*! عم ؤموم -ه الواب م ةنس ةيادب ذنم ةعلاطملاو

 نأ كلذ « اهيلا تلصو يتلا ةيابنلا يه هذه » : ةرايعلا هذهي همالك يبني
 ىلاعت هللا دمح ابعبتي . « تققح دق باتكلا اذه تفلأ اهلجأ نم ىتلا ةباغلا
 داوم فضي ةودلخ نا ذأ نس« ةحرفملا ةاكلا 6 ةضخشلا ةريسلا» قو
 كلذلف « ايربلع قيطس ال ناتكلا زاخنأ ىلإ ةراشالا هذه تحبصأ « ةديدج
 + هلوق يف « اذه » ةماكو «© مس س <« ب ؟ ةقرولا « 1 طوطحملا » تلمأ

 قبب مل صنلا نأل « اهفذح نم دب « ةهادبلاب نكي مل « باتكلا اذه فلؤم »

 سيل هنأ نايبلاب ريدج وه امو . ريعلا باتك ةياهن نم عفر لب بتكلاب [قحلم
 برعلا باتكلا داتعا يتلاك ةمدقم ةيأ « ةيصخشلا ةريسلا » تاطوطخم نم يأل
 ناوثع ىلا رقتفت « انيأر اك « اهعممج ناو « ةلقتسم « تافاؤملا « اهوبتكي تأ

 ءروصأ دي

 : ةلماكلا ةيصخشلا ةريسلا تايوتمحم

 1 ا ارا نيراثغب ي كالتحالاو نيابتلا نب رغزلا لع

 يف ةرقتسم ًايييدب ةديدجلا تاطوطخملا هذه ىمظعلا ةيهالا نوكت هالعأ انثحي

 هلا ةقباطملا لوادج ىراو . ايبسن ًالاكتسا نودلخ نبا ةريس لاكتسا

 تاطوطحلا يف ةيبسنلا لوصفلا تاتاواع عضاومو « تايوتحلا مسقت ىلا ريشت

 ل ا ب.آود

 للحما < ريعلا باتكل قالوب ةعبط « د » يف تعبط اك « ةيصخشلا ةريسلل »

 يف» «  ه » طوطخملا يف تاحبحصتلا نم ءيش عم اهعبط ديعأ يتلا « عباسلا
 . 6 18.4 ةنس ةرهاقلا يف ةعوبطملا ةمدقملا شماه

 «ج.م » ةيداليملا ١مو ع ةنسلا لباقت ةيرجحلا بواب ةنم نأ وه حمسحصلا ()
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 « ةعوبطملا صوسصنلاو ( ج؟ب4آ ) تاطوطخم نيب ةقباطملا لودج »

 ه طوطخلا | د طوطخلا أج طوطخملا بطوطغلا |[ طوطخلا لوصفلا نيوانع.

 ١ ةقرولا با ةقرولااب١ ةقرولا|نودلخ ناب فيرعت ١ ا ج ربح ص١2

 سابو
 ؟  ؛4م |؟4٠نعا زل 2كاع #47 | ن4 (سلدنالا يف هقالسا

 هكسوع| “44 | 724 بسأ م45 | ةبقيرفإ يف هفالسأ م | 4٠م
 ريكو 5 نلخأ ىو 45 زم. 471 هاك 4 بخ هخوشو هتساأرد - 4غ

 موكب رجس سوما ل 454 16 بحماة“ ةقالعلاو ةباتكلاةبالو - ه

 ىلإ هرفس سنوتي
 ةباتككلاو برغملا
 نانع ىبأ ناطلسلل
 + ؟يكإب واب 44م مجال از 2 11 هب“ إال دنع ةوظحلا هئادقق

 نانع ىبأ ناطلسلا

 /! لكبح ألح 4 ١كأ زة4"+ |)س بححأو <18 يف ابتاك هتيبعت ل

 ملس يبأ ناطلسلا ناويد

 وج 4 هنا يور أ موعوسب |[ يوسوس“ 89!سلدنالا ىلا هرفس - ه
  - 9؛ < ة1ما91 < ؟15] مز4 119 |)* بالالاا#( بال ةأسلدنألا نم هرفقس

 هنييعتو ةياجي ىلا

 اهب ابجاح
 ٠ بالكأ 42 19 |ناطلسلا ةمدخ يف س  4 8١ري وجو سول «415إ سك

 ا ناسمات ناطلس وح

 لان ف0 تلا تحل تر ب# رضا داطللا ةمدخ يف

 ريمأ زيزعلا دبع
 برغملا

 لكوس لم ك1 مإ ككل ل6 هم ٠6 5169| برغملا ىلا هتدوع ١1
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 لوصفلا نيواتع

 ا
 حامسلا ب د“

 ىلا رفسلاا ةيناث

 هعوجرو سلدنألا

 هيامدتا «ناناتلإ
 « برعلا نم ودبلاب

 كيو دانا يه هكا
 ةاطلفلا ل[ قد رقم و

 سنوتب سابعلا يبأ
 قرشلا ىلا هرفس - 6

 ةرهاقلاب ًايضاق هلديعتو

 جملا ءاضقل هرفس

 رمل“

 باطوطخما | 7 طوطخلا

 18 باموال ل“ بهآ

 ق1كبهز لم“ هال

 42 بتكالل 1

 ؟4 بدأ «بعم

 مس 1و4 41 +مأيف ًارضاحم هلييعت -
 (معغل قئاوخلا

 م61 ال494 |760٠ هاقناخلا خش هنيرعت -

 اينعهلزعو ةسئرببلا
 ١١6 بال4/4 «بالء| يرصانلا نايصع 8

 ١67 ما»إ )56 1/|لدابت يف هطاشن  ؟٠

 ا 1 7“ 14

 س44 سوعف

 ؟مىك هاا جك

 441 اك

 ضان

 ع 41
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 ضافي

 هم طوطخلا

 انك

 ل

 نق اسي

 مه 2( ”نو

 يجنطلا تيراث نب دمج ذاتسالا انقتم ايماع ًارشت اهرشن يتلا ةخسنلا يف اك لصالا يف درو (+)

 برعلا ءامحاب قاحللاو نامسات ىلا مث سلدنالا ىلا ةيناث ةزاجالا » هصن اذه ام « ؟5؟+ ص د

 «صيخرتلا » يأ يناثلا اهانمع فلؤملا اهنظف ء روبسلا ةزاجالاب دارأ « فيرع دالوا دنع ةماقملاو

 6< جم مقلد كاسل ارك ديل لدن عن هيا هر املا لاق كلزإف

 « ةيصخشلا هقتريس يف (ءع)

 . ©« ج . م » ةبرعملا ةيسرافلاب يفوصلا طابرلا يأ ماتذاخلا عمج

 14ه

 « قئاوخلاو سرردلا ةيالو » - ؟الو ص - يجنطلا رشن



 « ةعوبطلا صوصنلاو ( ج < ب « آ) تاطوطخم نيب ةقباطملا لودج »

 ه طوطخما داطوطقا | ع .طوطقا| يطول | طيطقا لوصفلا نيوانع

 ا
 ا 5 نيب انادهلا

 !كلملاو برغملا
 ا « قؤقرب » رهاظلا

ٍ 3 
ٍْ ! 
 ا |
 ا
 ا

/ 

| 

!| 
 أ

 ا هاذا 0 ب17 م4 «1ه:اضاق ةيناث هتيمعت ١
 ْ | ةيشاخلا يف | 1 ةرهاقلا يف

 ْ | ععوسم اود“ م١ أحرف ناطلسلا رفس
 ظ ! |رقتلا دصل ماشلا ىلا

 ٍ ا لإ أ :

 ا 11 *1 ب16371 بال رومست ريمآلا هؤاقل ب م ل "دس نس
 ْ ا ظ راتتلاو لوغملا كلم

 3 1140/19-ب51 |م؟ بلا نذل نم هعوجر 4

 | | ىلا روميت ريمالا
 ْ | | |ةثلاثلا ةرملا ةرهاقلا
 | ا ةسماخلاو ةعبارلاو

 0 6 ١1 حلا ًاآيضاق هنيبعت  ”ه

 ١ | 5 ةرهاقلا
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 : ةرضاحلا ةساردلا ىدص

 «ةيصخشلا ةريسلا» نم لوصف ةعست نأ ليصفتلاب نيب ةقباطملا لوادج نإ
 « رصم يف اهاضق تلا هرمع نم ةريخألا ماع رشع دحألل ةلماشلا نودلخ نال

 نإو ةروشنلا ريغ ماسقالا هذه ىلإ تاراشالا فلتخو . ( هم ) دعب ققنت |

 مسق يأ وأ هذه ةمجرتل ةلواحم ةيأ نآلا "قلت مف « ( هو ) ةعوبطم تربظ

 . ةيزيلكنالا ىلا « ةيصخشلا ةريسلل » لماكلا صنلا نم

 الإ جرخي ال « عمزملا لمعلا اذه هقتاع ىلع هداختاب باتكلا اذه فلؤمو .

 تاقيلعت عم تنودلخ نبا ةريس نم ةريخألا ةثالثلا لوصفال ةيزيلكنا ةمجرت

 اهتوتحا يتلا داومال ةيلوالا تامج ةرهاق بابسأ رمألا يفق . اهيلع حورشو

 تودلخ ناب روميت لاصتا ىلع ًاءوض يقلي هنيعب مسقلا اذهو . لوصفلا هذه

 كيلاملا نيب ىرج يذلا عارصلا يف ةمساجلا لحارملا دشأ نم ةاحرم ىلعو

 ببس ةسمبرطضمو ةضماغ تبقب ىلا ةلحرملا كلت « رهدلا كلذ يف لوغملاو

 نم دحأ نكمتي مو « ةضقانتملا اهريغو ةفيلخ يجاحو « هاشبرع نا رابخأ
 (وء«ع) نآلا قح اهحيضوت

 اذه يف قيقحتلا»,نودلخ نبا هب ماق يذلا صاخلا رودلا ناك ام ىرت

 له ؟ هلامفأ تلمتشا ؟ ىلعو «ه مس د « م 1٠+14 ةئس قشمدب عارصلا

 ًاسيئر يراك لهو 9 قشمد ةئيدم مالستسا طورش يف رومبت هسفاب“ضواف

 ؟ روميت نيبو هنيب ةثداحلاعوضوم ناك اذامو 9 روميث اوضواف نيذلا نييودنملل

 9 ةرهاقلا ىلإ عوج. لاو قشمد كرت عاطتسا فيكو ؟ روميت دنع يقي و

 ةريسلا» نممسقلا اذهب ةناعتسالاب ةلئسألا هذه لك نع ةباجألا نكسمملا نم نوكت

 الو نايعلل ةحضاو هتيمهأ ودبت يذلا مسقلا اذه <« نودلخ نبال « ةيصخشلا

 ٠ ناهرب ىلا جاتحت

 يف خرؤم زربأو ربعلا باتك فلؤم - نودلخ نبا حبصي لوصألا هذبمو
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 رع مجرتم !* ' لوأ ةصاخ ةروصب حبصيو « ًاضيأ قرسملا خرؤم « برغملا

 5١(. ) رومبت ةريسل

 راس يف سماخلا نلحلا ريعلا هباتك يف ركذ نأ نودلخ نبال قبس دقلو
 ةنم قس ةيبرخلا رومبت تالمح لو نعو « هئانبأو نام زيكتجو « رتنلا

 .(57) ( هالوال -ما199568 »

 صاصتقا ىلع رمتسي « ةيصخشلا هتريس » نم ةريخألا لوصفلا هذه يفف
 نم داز ةياكمل اهنإو ( ه مو# - م 14٠١ ) ةنس ىقح هلاعقأو روميت ةريس
 . ( م ) هتيصخشب ةقيشو ةفرعم ىلعو حتافلاب هلاصتا ىلع ةينبم اهنوك اهتمي

 لوصفلا هذه يبرعلا صنلا ىلع ةينبم اذه مدلك ةيزيلكنالا ةمحرتلا نإ

 مدقا وه يذلا ( 1 مس - ب الم - ةقرولا ( ١ را
 0 يل تاطوطحلا
0 

 [نا.حأ تناك صنلل ةحيحص ةءارق دوجول تدبوك يتلا تابوعصلا نإ
 < بارعالا تاكرح مدع ىلع اهنتونيك رصتقت ال يبف « ماههالا ةياغ يعدتست
 دقق . ًاقح بمدرغلا نوداخ ل ل نيا لك دوف طاعته
 مساولا هع صالختسال هداج يف < نودلخ نبا نأ ديعب نمز ذنم سانلا ملاعت
 5 ثيحي لجلا بيكرتل ةحيحصلا دعاوقلا اًماد عبتي مل < ت تارابعو لمج يف
 يف هبولسا نع لق يذلا نإو . ( 4 ( ) ةضماغ تءاج هلاوقأ نم ًاريثك
 راشأ 3 هبولسأف « ةيصخشلا هتريس » ىلع اضيأ قبطني ربعلا باتكو ةمدقملا

 ةركف نع ريبعت لوأ الإ ةقيقحلا يف وه ام مم عامصو ( 16 ) نالسود هيلا
 هتليخع يف تحدزا ءارآآ نع ةذيجو تاملكب ةعرسب ريبعتلا ىعسي لقع دهجو

 ىلع هفيلأت ضرع لبق هبولسأ نيسحتل ًاتقو هسفنل : به مل وهف تضاف ىح

 خرؤملا يرصملا تارفلا نا نأ « رومبت ةريسل ىرخأ ةيدق رداصم » يف فلؤملا ركذ ( + ء)
 نيسخخرؤملا زربأ نم ناكو ماشلا لع روميت ةلمحي ينع نمم ناك م .ع -ه م٠اب ةنم ىقوتلا
 جم م » نرداخن نبال رصاعم وهو كلذل
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 ةررحم « ريكفت قمعو ةيمهأ نم امل ام عم « هتافلؤثم نكت مل اذهغو . سانلا

 . ًاًئاد اتدوجم الو ةباتكلا

 ثداوحلا عضت نأ لواحت حورش ةروصب يه ةمجرتلا يلت يتلا تاقيلعتلا نإ

 ساسأ ىلع خيراتلا هنك روصتو يقيقحلا اهالجمو « حيحصلا ابلحم يف ةفوصوملا

 ةصاخلا تاحالطصالاو صاخشالاو ةنكمألا ءاممأ مضوتو < ناكملاو نامزلا

 (5) هسفن نودلشخ نبأ ةيصخش حرشت نأ لواحت هلك اذه قوفو « ةلمعتسملا

 باتكلا اذه يف ةمدقملا لوصفلا ةصاخو ةلماكلا ةيصخشلا هتريس تسيل ىلا

 . اهل ةقدا ةولغ ةارهآلا

 ةدوجوملا رداصملا لكب اهلامعتساب < حرشلا يف ةدرطملا ةقيرطلا هذه ودبتو

 ةيفخلا يناعملا نع فشكلل ةقيرط موقأ ةيسودوأو ةيسرافو ةيبرع نم ةرصاعملا

 ةضماغلاو « ًادج ةرصتخلا هتارابعو هلمجو هتافيرعتو نودلخ نبا تاحساتل

 هتريس » يف نودلخ نبا نأ لابلا نع برغي الا بح اذه لك يفو . ابلاغ
 يغبي نراك امناو « هنامز خرؤي نأ ءدب يذ ءىداب دصقي نكي مل «ةيصخشلا

 هبيصنو هرود نابت يأ “ همهت تناك تلا ةيصخشلا تاقالعلاو هتريس ريوصت

 . اهفصي يتلا ةريطخلا ثداوحلا يف

 ( 4 ) نردلخ نبا ءاقل 45





 كراتالا عر فل _تاقيلعت

 فيرحت اذفهو « نيلرمات » مساب هبوروأ يف ًافورعم روميت حبصأ 6

 « « جرعألا روميت » ةيسرافلاب اهانعمو - ( كنل كنل ) ةماكو « رومست » ةماكل
 ةيبرعلا ةغللا يف اعومش رشكأاهبنأل « رومت»ةماك ةساردلا هذهيف تلمعتسا دقلو

 تاماكو ربل يبرعلا بدألا خيرات باتك عجار -

 نة عدعطل ءطغولم» ةعوطتو 8هعاععاست ةمصعطعمت ةلاععهكلت“ 11 0 عتطو]1 11, 5

 يف نوارب هراودا باتك . له . ص « ؛؟ قحلملا < م4 - 8 صام ج

 ا ص ## يس ١ جرب ةعبط (*) راثتلا ةرطيس « تحت يسرافلا بدألا 0

 , ( "وود موه

 1.0. 81207طعر 5هدقأقتتل 115253116 112061 معاق 120طتطلم, 1920, 1

2355-6 

 مث - ١» ص ضودلإب كزييال ةعبط ينانعلا بدألا خيرات ركتيباب - ف
 سمي ب سس ب »ب نجلا ةيمالسألا فراعملا ةرئاد
 37.  ظلصطاسعءمع, 121 (0وعطتعطاك-هطععتطع»  نم» 0عصقمعم, 1ةرعاطتتع 1927,

 مص, 23-20, ةمعتءل1مدصع012 هك 1ةاهمس 11, 162-38

 ةمجرتلا م84  ؟9/.# دروفسكا يف ةيناثلا ةرمال صنلا اذه عبط حم

 ةبيرعلا ىلا ياتكلا اذه نم يناثلا دلجلا يرصملا يباروشلا نيما مهاربا رونكدلا مجرت ( + )

 ءاجنو « يدعسلا ىلا يسردرفلا نم ناربا يف بدألا خيرات » ناونمب ١5 6 ةنس ةرهاقلاب هرشنو

 د ص يفور « لرالا يلوغملا رصعلا باتك نماشلا لصفلا » هو١1 ةحفصلا يف

 ج . م « لوألا يلوغملا

 نال



 كنلروستخيرات١ ج. منوم ”ونوم : هيتاقريس هاشبرع نبا باتكل ةيسنرفلا

 . ١١64 سرأب مظعلا كنلرومبت ريوصت - * ج مظعلا
 2701. 11, هد عونغ 0ع ععوستق ؟"حطصفعقم, 1658, 117151هزنع 06 عودت

 ؟؟هدصعماقم مما. 1.

 الزلال 2 + ج < ةالا9 < ١ ج ندراويل يف ركتام سوكيراه
 ةدستنما 8عصعأتعتم 2ةةصفعت ةيعمتبال هج 0عصب, الما 1 17567, 701 11, 2

 ةنس (*' ةرمهاقلا يفو 1841١ ةنس اتلكلك يف تاعبط اهدعب تربظ دقو

 سردنأس . ه- ج ملقب ةيزيلكنا ةججرت ترهظو .. '**'(ه ل046 ) مال

 5 خلا سلا ب را هتان ريب دارج اور ةنس ندنل يف

 ل8. 5هد1عجق, 'كهمععإل ةطعر هزع ةااسمتلا, 8ع 2عق2 مسلح, 1آه2ئ00دب 6

 ىلا دوست هاندا يف ةروكذملا تاقشلعتلا يف هاشبرع نبا ىلا تاراشألا نا

 . كلذ فالخ ىلا رشي مل ام « ركتام » ةعيط

 م1 رابأ روش ما - ه ال#» ناضمر ريش لوأ يف سنوت يف كلو - ؛

 . م 11٠5 سرام ١ا/ - ه م8١ ناضمر ربش نم 75ه يف ةرهاقلا يف ىفوتو

 اتلكلكة عبط« 95745( 7١ - + ) ص يناثلا ءزجلا ركنام ةعبط - ه
 ه1 صا ١ج ا . 16١ ص 4 +١ ١م نوب“ غاتيرف 4 9١4 ال١١ ص
 رص عانق 1225 ةعهطمتالت, ع0. 4. 2هوجامعر 8ظمدع. 1832, 1, 151, 13, هنن 11, 94).

 روستو نودلخ. نبا ىلا هاشبرع نبأ ريشي

 ةسئرفلا ةغللا ىلا هاشيرع نبأ باتكي ةصاخلا لوصفلا تمجرت دقو - 5

 سوإب م45 ص < ١844 ةيوسآلا ةلجنا يف ترشنو نالسود اهمجرت

 ىف نوريثك نويبوروأ باتك هبلا دنتسا يذلا ردصملا تحبصأ كلذبو

 1 ١ ١ 8 مه: امولعم

 ( ج . م ) لينلا يداو ةعبطمو قالوبب نيترم ١؟ 88 ةنم ةرهاقلاب باتكلا عبط ( + )
 ناؤع خيشلل ةينامعنلا ةعبطملاب ه ٠١ه ةنس ةئيدر ةثل# ةرم ةرهاقلاب باتككلا عبطد ( هه)

 . ( ج . م) قازرلا دبع

 نو



 نايسنلا اياوز هد ابحارخاو نودلخ نبا تافلؤم لاشتتا نا - ا

 اسد رتسفاسك : نيبوروالا نم ةيبرعلا ةغللا نم نيعلضتملا يديأ ىلع

 ومس لاتسك رون رماهو 3 امك ةنس هز عوام هع قوم

 دمورصمميو كريت روتو ( 1896 م. .. عكس زأوش . .١ فو( ؟مك5)

 ( 45١1ا/ ) طم ماهسمم تالسودو ( 1445 ) ةنس طور يزودو (ا١هك*ء٠)

 تسربف عجار ) انه !مهراركتل انب ةجاح ال ةعتم ةصق لكشت نيرخآو

 . ( باتكلا ةياجن يف رداصملا

 دعب ءمرد 8نطانمعممططت انتل عك 1532100360112

 كزييالتادلج ١ - لكولف ( ج ) ةعبط فراعم ةرئاد بتكلا مجعم - م
 ©. اتقعل 7 هلق. ةعتصتأا# 1835-8

 فلؤملا صخي اهفو ٠١١(4« ص س ٠7م6 ) ؟ ج ةصاخو ةؤمه - ضمن

 -؛57 ص ( ؟ ج ) يبرعلا بدألا خيرات ) عيموئصممم تاناكورب عجار
 ةيمالسالا فراعملا ةرئادو ؟مب بسو ص يناثلا قحلملاو ( 8

 ؟1١صأ٠ ج 1548-155 ص 8ةطاطععم ركيباب باتكو ؟4١٠ ص اال ج

 او56 - 198 ص هدطنصومم ركتيبأب باتكو

 يفلؤمنم ريثك اهب قدص دق ًاريسأ نودلخ نبال روممت ذأ ةصق نأ - 4

 ىلا باتك ةرثكلا هذه نم عجار . صيخحم اعود نودلخ نبا ةاح ةريس

 ه٠ص 17+١8 امرابةعبط برعلا نيفلؤملا خيرات مجعم يف 2 نو عمووز يسر ود

 الاد مدوعنأم 5102120 نععأأ ةانامعت فعدطتب 2حضمق 1807, ص, 6

 .١1 ةباقمو طوب ص ١ ج م ١895 ةيبرعلا تابختنملا « يساسود باتكو

 1دء 5ةعز, طمس هدصهأطلع ةعوطع 1826 1, 393, ةذااةش 7ص عما رميرك نوف

 ج 1496 انييفب فراعملا ةلجب يف « ةيمالسالا فراعملا خيراتو نودلخ نبا

 ةمزاإ ص 5

 قلع 7هص 1ع عصصعتت 15 ةطقأ1 لانط نط 8ءتصع ةعم]أادن ءععفءطت ءطخع هع 1ةاقسأ طعص

 ؟هالععب, قام عم عوطعع ا ءطغم قر, 7؟!ةممع» فلعه18798,.0 355, 4

 م



 فيل ةيقيفوتلا ةديدجلا ططخلا » كرايم اشاب يلع باتك ضيا عجارو

 .ه ا. سوك قالو

 يف 4١18 ص ١ ج م ١١917 سيراب ةعبط « ةيقرشلا ةنازخلا عجأر - ٠
 يف هتامح نم ةلحرم رخآ ىضق دق نودلخ نبا ناك ولف « نودلخ نبأ » ةملك
 ةعتم ةبابن اقح كلذ ناكل ©« ةيسآ طسو يف دنقرمس ةصاعلا يف رومتت ةمدخ

 متتافلا روميت ىلا حافسلا وردبب نم » .ةقرشملا ةيخاصلا نودلخ نبا ةابل ًادج
 . « دنقرمس ىلا ةينابساو ةيقيرفا لامث نمو « يلوغملا

 ةعبط « نودلخ نبال يخيراتلا فلؤألاب ةصتخلا تاركذملا باتك يف- ١

 ةمحرت يقيرفالا فوسليفلل ريبكلا يخيراتلا فيلأتلا كلذكو ١884 سنرولف
 . 1 لل ع كمال ص ال جاد منو ندنل « ةيكلملا ةيو.سآلا ةعمحلا

 يولوملا ةعبط « « يدزيلا يلع نيدلا فرش لوملا فيلأت همان رفظ ١م

 « ١م - ١م41ب اتكلك ج ؟ يف ٠ « اغيدنهلا ةعبطمب دادهالا دمع

 خيرات نأوئعب وتتم قع اه تعمم ؟ اوركالود تيب » مقب ةيسنرفلا ةمجرتلاو

 11م ماعع قة كاسم 8ععب 4 واق طومنف 4 و1 سراب خ1 كبر

 ىلا نيدلا فرش باتك نم هاتستقا ام دوعب هاندأ يف ةروكذملا 0 قف

 39 ؛ بناتك مار هفالخ ركذي ملام يسرافلا صنلاب تليوق يتلا ةيسنرفلا ةمجدتلا
 نواعم ضو 73ج راتتلا ا تحت يناريالا بدألا ا در حش 1 ناورب

 موجفاوسم 1رانمعوؤالاع ةنممعر دنع 2وصتصأمات 111, 3600-5

 ةرطيسلا دبع يف ناتسكرت »د ناوئعب 17. عوعطماف دلوتراب . و باتتكو
 مما مأمص أ طم ترمه هذ هنو 50 --م99 ص 57/ نردنل عبط «ةيلوغملا

 يروتس .1. س باتك و جهودهماتمم ةصح وقلم, ةمصقما» 1927 مو. 53-6
 ا ) صا و ندنلب بتكلا فراعم ةصالخو 0 يناربالا بدألا هفعا اع

 مومولوم 1ر1 مممكسعر ة طام-هنط11هعمومطنعقا ةانعالمإزل, بمص من, 1856, ) ال

 مم, 283-87.

 غارب « روت . ف » هعبط رومبت تاحوتف خيرأت < همان رفظ .- 1١

 كك



 ىار#( ل لال » ص ةصاخشم ١ ومب
 وك دحممسو : طلمامتسع 025 همصوات6أع5 08 وصعد اهنتب ه0. 1. 12065, 228عانعز

 1937, هج مط. 2230-4

 هسلجي يف هما رفظ حمحصت يف ةمدقم » ناونعب روات ف ةلاقم ًاضيأ عجار

 يمجطمماعلتغ ةنطو»» ةنع 8منولبمموطو 065 2ةكممصسمتمو ةععطلا# ينلاتن قيشرأ

 هيتومطمطت, عوجنمب 1932, 19, 250, 256, هسه 91 565-420 ص 4 ج 1989 غارب

 .( ؛5م -1؛78) صا جامو 4 8ه»

 ل 7” صا ج يف يدرنملا نيدلا فرشل « همان رفظ ةمدقم عجار 4

 .و مرا" - مإ ص 1١91١١ ندنل « لوغملا خيرأت يف ةمدقم » يف هشولبو 4

 حرشلا عسجأر كلذ نم رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نمو - طم

 . ه4 مقرملا

 ١ - سيراب « بتكلا راد فرح ةيميوعتاتو ليفتاروم . ه ةعبط 18644

 . 154 - (ل» صاع ج
 طاطا, 3ع 115عماه 08و ©طق أعور, 2ةسصاقر 1894, آنال, 433-64

 ترج يتلا ةروشنملا ريغ تالسارملا يف تاركذم  يساسد ةلاقم كلذكو

 1499 سراب تالجسملا ةيعداكا تاركذمو و سداسلا لراشو كنلرومت نيب

 نهرا" صد ؛الء« صك ج

 ل6 صمأمع ةتع نسمع همم« عوومملمصعع ذمققتاع 06 ةهصععتاقس ةجوع طقسامع

 5171, 31ةدماطتعو 08 آف عولعملع 068 ةصقعضطألمدق, ظوعتق, 1822, 1 40-523

 طماع 36 عماعطممت مكرم ةمج رت ةماعلا 50ج ةيواكم ةيعمجةعبط-- ١

 و94 ندنلب تنجح دم قاموس جنرتسول ي اضيأ اهتامجرتو 11م9 ندنلب

 باتكلا ىلا ريشأو 8مم 23 موت علل عمو 5ةدعنعو ياودورب يحايس ةلسلس ف

 ةرافس » باتك عجار ةديدجلا ةينابسالا ةعبطلا لاح ةفرعملو « حرشلا يف يناثلا

 ديرداب « دارتسإا زيول رف ةعبط اكصط وز هقح 2 ةسصمعاقمس ؟ كنلروست دنع

 1. ةمدعم ةظدادنم, 34د, 1943 19415

 ٠ 1489 ةلس تيولكه ةمصمج تعبط -

 ه6



 يف ةعساو تاحايس حاس ءانيس يلاهأ نم ًاينارصت ارجات فلؤملا ناك -
 نيئس ةدع اهبق ثكف ما ةنس يف قشمد يف رقتسا مث ىندالا قرشلا
 قشمدل رومست ريهدتب عمس الو سدقلا يف ة؟(موؤ ١46.6٠ ةئس ماكس ىضمأو
 ةريس و هباتك ناو اهل روميت ةرداغم دعب قشمد ىلا داع هنكلو < رصم ىلا رف
 هرشن (« قشمد ريمدت م ًاضيا ىمسلو سناتسنوك يف اذ ةنس فلأ « روميت
 111 نوعه أك ول ةعومج مناوتعب 81جطقمطا7 58 سويزولاب سونافتس
 تاكو . 14١ ىلا "4 ص ؛ ج جد. جيمسمب يسلام . د . يج ةعبط 4
 ًايصخش هفرعي تراك « قوقربل خبرات فلؤم ًاضيأ 2 ةمنودع سعال ليت انكيمود
 رثكأ تامولعم ىلع لوصحلا درب نمو موععدقاع 232مملط قوقرب سواج هتاوتع
 ةنازخ يف م. قواسم و«لعط جيقولوك ب باتك عجاريلف يلينانكيم لوح رودت
 سوع سمو ص اه ج 1989 سنارواقب بتكلا ةفرعم ةرئادو ةايحلا خيرات
 هاطاتواطممج 8-810ةطانمومومطتموب 1؟10معصعع, ٠ 30.6 اكروج ن ةلاقمو
 بورخلا خيرات 5 ةدافالل تاستقمو تاقيلعت باتك يف 1927, 7 301 - 4
 ه8 هلو ص < ١ ج ١865 © سيرابي < رشع سماخلا_نرقلاف ةيبيلصلا
 زيوؤمو عا :ءاموتاق طمانال وميت ه 1,طتقأوأ 2م 8 نيمتكد ع5 دلع
 فيلأت روميت ةريس يف ميدق رخآ باتكو 207 ةلؤولع طوماف, 1899, 35 529-542»
 رييكلا روميت ةريس تاوئعب حوؤرم صووودةنصملو هند وتارييدونيدنورب وردب
 ْ . ةساردلا هذه صخم ءيش لك نم ولخل وهو 1661 سنارولفب نروومن هتوصعمامصتلق 8

 روميت كراعب ةماع ةروصب متت ةيطنزيبلاو ةيناؤعلا رداصملا نا - ؟*
 رويت ةرصاحم ىلا قرطتت الو ه مءه م :١1١ زوتا+ يف ةرقنأ يف هزوفو
 ةنبث ليصافت ىلع يوتحت اذه عم اهنكلو ( ه م6١ ) م ٠5٠0١ يف قشسدل
 مزع عمطاومطع طول مهممممب 1402 , كلمامم» علاه ماقام 1940 نتي 248 ماب م4 ص 01١5 ج 4 +154٠ ةيخيرأتلا ةجملا يف 1١*؟ ةيروكنأ برح ير عمتم# فولود ٠ ج ةلاقم عجار ةيخيراتلا رومألا هانتكال
 رتؤا|لامعأ لودجيف «ديزبابو كنلرومبت مر#. تموو سود يأ . يد لاقمو

 نأ



 : اءاعأ اوم . و
 ؟ةصفتلفمع ةصو 8ةرتقمنق, +١514 ندنلب دقململا نيقرشتسمل نيريشعلا يمالا

 معاعق, نلبي 2028م همدموعقو اطعم ونت مدل عمق 0عامصأه] مغ هم ةعاقعم 0

 يساوسةرقناو يرفس ولوضانأ نروممت » صلاخ رمح ىلا دئموق ةقرف باتكو

 كلمصصتم نص ةمهققمان 8مم نع ةضطدتع ةدجدمت, ةعامصطالب 1934.: تأوتمب يأ

 ١984 لوبناتساب ةرقناو لوضانألا ىلإ هتاكرح يف

 ١مل - 1و8 - و ج توريب ةعبط « « خيراتلا ١ - مو

 اؤاو - 991 ةرهاقلا - ج (١ - « ىشعألا مبص ه - ٠

 000 مقرلا وذ سراب طوطخم « كولسلا باتك و وبس

 نيمثرلا وذ سيراب يفظوفحلا طوطخملا « مالسالا خيرات ىلع ليذلا - ١

 . ١655 - ا|هوملا

 ." ج عاش تاماكو رب عجار . نكلو نالسود تسربف يف تنونع اذكه

 ا ه٠ ص ؟ ج ليدلاو ه١ ص

 - ١59 نيقرلا وذ سيراب يف ظوذحلا طوطخملا « رمغلا ءايتأ و - ؟ه

 راع

 ١٠644 ماقرا سيرا يف طوطخلا « نامجلا دقعو - ؟+

 ؟ءالا - ؟ءو ماقرألا وذ سيراب يف طوطخملا « يفاصلا لبنملا » ٠

 19178 - 1518 ةرهازلا موجنلاو
 الآ. 2هدمع, 8دتاكم1عوم 1701. ع7 1832-1936, 701. 71, 1915-3

 هم ١؟ه#* ةرهاقلا - ج ب“ م عماللا ءوضلا ١ - مه

 ه 1881١ « ةرهاقلا  ؟ ج « ةرضاحللا نسح و - ؟و

 مه 17 - 1811 قالوي - * ج « روهزلا عئادب و ب م٠

 (158) ىفوثملا يرتقملا : يه تمدختسا ىثلا ةريخآلا رداصملاو - سو

 دامعلا نبا < هوسووب ب وسوو قالوب < بطلا حفن يف (ه 41 م

 هال



 و٠6 ةرهاقلا- ج ٠ بهذلا تارذش ( ه٠ 5 م0 ) ىفوتللا )

 عجار مهتافل ومو «باتكلا ءالؤه ريس 5 تامولعم ىلع لوصحللو 4 ه 09١
 . ك اهدعب امو 48+19 ماقد 1: ديل عبط ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

 ةثالث يف هليذو اهدعب امو 1448 عبط ١ ج يبرعلا بدألا خيرات - املك ورب
 تاطوطخلا تسربف ) تالسود باتكو ١448 - 980 نديل عبط تادلجم
 ؛١ىلوو - ؟م8* سيرابي . ةينطولا بتكلا راد يف ةيبرعلا

 .دقعملاو ليوطلاناونعلا اذهل ةيضرم ةمجرت ةيأ نآلا ىتح روظت ملو - ©
 6. "108 لجولف جا ةعبط .:روتظلا فشك ف ةمدقلا ةغيصلا عجار

 : ةروصلا هذهي مجرت يذلاو 18 ص 4 ج كيزبيال
 رمدعوسصماو مجمومولأاو هذ 711085 هماوتساتست عأ ويعم معد دص 0ع

 للعطابس ةدوطانتم, 2ةدووسالال أ 8620 قان

 ا١ه4 ص ١» ج 14814 سيراببرةيملاع مجارت باتك ٍق 2ع مومو يسأسد

 : ناونعلا اذه هجرت دق عزموموومتع نسل عقلا, 23:15, 1818, 221, 4
 1ع 11م ةعو هععصم]عو صفط ءالكتق أ 16 مومتعتل قو همومعتلعطأق ةصعا عطق
 مغ 36ه قيدع لمصأ 1ع وداناتعمتات 8681 ع08856129' همصععتممسك 1طتقأمأتع 8
 مسعوطعكر 0عق 0628085و نعو ةعرطعرمو هنأ لع مهالمصق همحغمو من جتصعوق 1658 مالك

 دز لا

 ؤو-١٠ ص روب. كرويويني © نودلخ نبأ باتك قد عووسموي ديمت . ن
 لذرد 1عطوتقتتس, 51م مودع, 1930, 52. 10-11

 : رطسلا ىلب 5 اذه همجرت دفو

 “لق مممزع ه2 زموامل عالاو 5 دسق ه مال ععالمد ءمامهتتصسع ةطع ةانطزءعأ
 05م 2 ه1 مد عص عدأ هع ة[وصنو 50ئق1 انثع) هسه طع تالا (موساتعتا هع
 ةهجممغو هع اطلق 28676ه1ممعلتعقأ) دط طه ةقيبو هق طه فثعوطق, طع 2مععوزةطقر

 خقق 15ه 8طعزنو ةصق 82686 5 دبيطو جعجع طعام مص عرقوب هرنورعأل عم"

 ريوطت » عوضوملا صخت تافطتقمو يميلعتلا جبنلا ىلع يوتحي باتك يأ
 برعلامايأ يف ( ةصاخلا ريوطتلا لاوحأ ) تافضلاو « ةمعاتجالا ناسنالا ةايح
 »ب مموري تريوك . ر. مورصاع نيذلا ماظنلا ماكجلاو « ريديلاو < س زرفلاو
 هيافطاملاو, 8مسمب 1946, 29, 15.19 صاو ج 19145 همور “ قرشلا ةلجم يف

 هم



 "ظسعاط عم مطتلمودطتقعطعم 00 0 قفط تفاح 1

 امعه0ع ةماعكع لعق عع5وعطت ءطخغ زعطغت 6عوعطعطعمسف. 26 عجوددعب 1"عاعد»  ةق»

 قمدطعم 81طتعشتستط عع نصل 8عطع» دسم ةطقع» 68 عام ع0 1 ططع

 81 0عوكعتنعتت

 ١174 » ةيقرشلا تاعلاطملاةلجت يف ج. نودونمتز يليرباك. ك لاقم اضيا مجارو

 5عياوأه ةعوال عدل 0 ةصخقلت, 1924, 3, 192 ا١الا“" ص ال٠٠ ج

 : ١٠١9 صالنك جا #1 قرشلا بدأ ةلجت ف 11. ماهووموع رتسملب لاقمو

 ةياعصتولتقأ ل وعطع ةئاععهكس متطابطمر 1933, 2223371, 09

 < ه 99 قالوبب ينيروهحلا رصد خيشلا هرشنو ه”دعاو هحقت ل

 /و197 ةنس يف ةرهاقلا يف ربظت ربعلا باتك نم ةحقنم ةيناث ةعبط تذخأو

 ةعساو سرايفو تاقيلعت عم 1و4.-ذ١ يناثلا دجلا الا نآلا تح اهنم ىشني

 ٠ تالسرأ بيكش ريمألاو سيردا نب زيزعلا دبعو يسافلا لالع اهدتك

 نم » خرؤم ةأسيب نودلخ نبا تبص رشن يذلا مسقلا وه اذهو سي

 خرؤملوأكو <« ثيدحلا عاتجالا ءاملع ةعيلط يفو « ما نيخرؤملا زربأ

 : خيراتلا يف تاعلاطم م. ن. ةمرصموم ينيوت . جا : نع ) يلع بولسأب بنتك

 ركفلا هجتن ام مظعأ نم » : انا رس دقو . 7# ص ا“ س 1و6 ندنلب

 . © ناكمو نامز لكي هعوضوم يف يرشلا

 ل 8 هع 818601 طمصقم»وب 1934, 111, 2

 صا ج ١5144 © رومبتلاب مواعلا خيرات نع ةمدقم و هباتك يف نراسكو

 0. ةومامم, "كسه ءانمص غو طع ظلقامج7 ه5 8ءاعصععب هدتاتطسم»عب 4 11١ه

.5 111 ,1948 

 ةفاقثلا يف ًاريثأت هغلباو يرشنلا ركفلا هحتن ام فرشا نم ةمدقملا دعب وبف

 بدألا ميرات يف 12 21هطماعمرو نوسلكمت هي0 ىطسولا تورقلا يق ةياقعلا

 184 ص 151 . ىلروعلا
 هل اا عود 151م7 ه2 3 هتقطقر, ةهتقماظب 1923, 5. 8.

 : لاق نا ةمدقملا هذه ةمهق نيب دقو

 ه4



 لو 2 ةمماجلا ةيفسلفلا ةرظنلا هذه هل تناك مسم نيماسملا نيب نكي مل د
 فشكنل « ثداوحلل ةقيمعلا ةيفخلا لماوعلا راثا عبتي نأ مهنم دحأ لواحي
 طاطخمتالاو مدقتلا نيناوق مسقب وأ «ءافخلا ف لمعت يتلا .ةيداملاو ةيبدألا ىوقلا
 هب نييجعم هوتطاوم ناكو هرصع ىلع امدقتم ناك دقل « وه لعف اه ةث ةتباثلا
 تويسروروألا نوخرؤملا مث نيركفملا 7 هعابتأ ناو < هب اودتقي نأ تود

 وكيفو 11 لفايكك ثيدحلا رصعلاو يدا نورقلا ف ءايظعلا

 خيرات ةفسلف يوسيع . ش يباتك اضيأ عجارو '*' ةاططوص نوببكو ذو
 « .(١ 8م##» يسنوتلا)ودلخم نبأ ةمدقم نم تابختنمو « برعلا دنع
 . ؤوهم٠ ندنلب

 كرويوينب « ةيكيرمألا ةيخيرأتلا ةلجملا يف باتككلا اذه فلؤؤم ضرع اضيأو
 ةمدقملا رشن دق 2. جروؤوصغمم ديه رتاك ناكو. م88  م١ص 158١ زوت -
 1مو طعما مومرصقمعو "85د 1كم هان « نودلخ نبا ةمدقم » ناونع تحت

 ١68 سيراب : 1واالو ١١ ج « تايخلنمو تاقيلعت » يف يبرعلا صنلا
 زيوع1 ومو هأ 8:نوتكو, 701. 2/1 22711, قص 22977111, هع, 1058

 ةمدقمل ترشن دقو « ةمدقملا مساب باتكلا اذه يف دعب ايف ركذتسو د
 ةيسنرفلا ىلا اههجرت دقو . دعب اهف«قالوبو ةرهاقلاو توريب يف ىرخأ تاعبط
 « تاضختنمو تاقيلعت » يف « نودلخ نبأ ةمدقم » ناونع تحت نالسود

 . )م4504 185 سرابب الا 4 4 ٠١

 1 هل 0 38 0 عا 0 5035 0 26

 ورجح 35351, 2ةعاق, 1863-8
 رششاب دقو . وم 5١م4 ةنس سيراب يف يلآلا رتوفلاب ةمجدتلا هذه ةيناثلا

 نيملسملا نيركفملاو نيخرؤملا رثكأ لضف راكناب نوبيرغلا ءابدالاو نيخرؤملا ةداع ترج (+ (

 يدوعسملاو عاجش يلأ را ا مم ةعاربلا رضقو

 م مدد كوكل كولملا جارس

 ا



 ةذ- يف ةيكرتلا ةغللا ىلا ( ه ١ ةمدقملا باتكلا ةمجرت يدنفأ هداز يريب
 تدوج دجأ اهرشنب ماق دقو « ريسلا ناونع » تحت (ه ١ 8*١ لقفل

 يف الا محتت مو « ةناتسالا يف ١7897 199ه ةنس تادلجم ةثالث يف اشاب

 تمجرت دقو « 5 78م9 ص د ركتيباب مجار ( + باتكلا )
 يواوملا نمحرلا دبعو دانآ هللا نيسح دمحأ اهمجرت ةيدروألا ةغللا ىلا ةمدقملا

 هتريسلو نودلخ نبأ تافلؤم نم ةلخل تسربف رشنو 1944 ةنس روهال ىف

 ةنس رئازجلا يقع ةيبرعلا تاساردلا م ةرشن يف 21. طؤرموو يريب . ه هرشن

 هيتتعغلسم 065 861065 ةعوطوقر قهلعتعمك, 1943, مزجإ 60-55 5+ - ه6 ص_- 1ظ4ةخا“

 ١46-١45 ص ه٠ هدو طساو كيوشنورب . ر : مقب تاقحلم نمو )

 لبق (-5ج) ةيبرعلا ةغللاب ربعلا باتك نم مسقلا اذه رشن دق مو

 ف ةيمالسالا لودلاو ريريلا خيرات يق نالس يد عجار 4و قالوب ةعبط رودص

 ةمجرتلاو ١861 - 1441 رئازجلاب « ج ؟ « يبرع صن ه ةيلامثلا ةيقيرفإ
 ةيئاثلا ةعبطلاو < ١469 +١86 رئازجلا ةعبط ( ءازجأ ةعيرأ ) يف ةيسنرفلا

 ٠ 15174- 19ا8 سيرابب جال

 ةيصخشلا ةريسلا ثتدمتعا طوطخ يأ ىلع نآلا ىتح فرعي ملو ل ب

 نم ةجمدم ةزجوم ةمججرت نالسود رسن دفو قالوب ةعبط يف « نوداخ نال

 6« 90٠١ - ١ما 4+ 86ه ص 1/44 ةيوبسآلا ةلجلا يف ( ةيصخشلا ةريسلا )

 ةمدقملاف تاحيحصت عم ابعيط ديعأو سون ب سنو 2 سووا موو «
 سراب يف ةظوفحملا تاطوطخلا ىلع ةمجرتلا هذه تدمتعاو . مثل ع ص ا ج

 . انل رهاظلا ىلعو رئازجلا يفو « ندبلو

 ةريسل اهيلع روثعملا تاطوطخلا لكل لماك تسربف نآلا ىتح عنصي مو

 رنياغعلا باتك خسنل تسربف ىلع عالطالا ثدرأ نإف ةيصخشلا تودلخ نبا

 : ناوثعي ج. كوهنمان ٍليرباك . 5 لاقم عجاريق

 تاعلاطملا زج يف نودلخ نبا خيراتل ةقباطملاو خسنلا تسربف ىلا ةرظن
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 ١59 - 5١١١ ص ٠١ ج 4+”21١95 ةمور ةيقرشلا
 ةدعوتم 01 طاطاتممععوكتلمهع همصدعمجنعصتو 06115 550ه 0155 1331113“

 نعهاتر عاد01 0ععصأقللا ظمطسعب 1924, 2, 169-11

 ةيكيرمألا ةيقرشلا ةيعجلا ةلجن يف + عويمروهديمش .ن
 لسمنسصسما ه1 طع ةسصعمتعمس 02165181 50ءالعأإ, 1926, 2ئآل1, 177 2

 يف هباتكو ؤالال ص ؛5 ج 195+ ( ومو ب دعب ايف ابيلا راشي )

 اون. كرريورتب نص ةعطفتلحنصب 289آممملع, 1930 مص, 33-47 “< نودلخ نبا ةريس

 ةيمالسألا ةلجما فدك. طروووممم رتسلب أ ) ل لاقم يف رظناو هس - ؛0 ص
 هاا - هائل ص 244ج 1١*9كيزيي الب رعاوصتعوب ةعتطتت# 1931, 19, 5889-2

 تاساردلا ةلجم يف ةيبرعلا ةغللابةاصخش ةريس يف 2. عمومتهم: لاتتزور فو

 م4( ##”  ص وو (ةمور ١ ج ) ةيبرعلا
 طزم فثعوطتقءطع ةننأمطت هععموطتع, ذص 81115 ثةنهط12ورآ, دنع

 1931, مم 33-34

 م64 ) ه ٠6# ةناتسالا يف ايقوص انأ بتك ةنازخغ تسربف - ب

 ١و1, ص ال٠٠ مقرلا ف ( م 841

 (ماهنك) ه ة؟؟؟«ةناتسالا ف يدنفأ دعسأ بتك ةنازخ تسربف - ”8

 ١١ ص ؟”54 مقرلا يف

 ةزهاقلا ق ةلمرملا ةيزينكلا ةيتكملا ىف"ةسسردلا بثككلا ةسربف -
 طوطخم نم ةيتاتسوتوف ةخسن ىلع لصح. دقو . >4 صوج < م1419 ه 4

 طوجتق م. عممومم ٠ توماس 1 ديقاد ديسلا لضفي 1914ةنسلئاوأ يف ةرهاقلا

 دبال ةيقيرفايلامش وىندألا قرشلا بتك نئازخ يف اققد اشيتفت نا - ؛٠
 500 باتكلا كلذل ىرخأ تاظوطخ لع روكغلا ىلإ يدوي نأ

 تالجسملاو تاطوطخملل لصألا قيط ريوصت « تاطوطخملا ةيعمج  ؛ذ

 84 مقرلا يذ ريوصتلا حرش ١م8* - ماله تدنلب (ةيقرششلا ةعومجم ا )

 ٠١١ ١742 مقرلا تاذ تاظحالملاو حرشلا عجار - ؛9

 ةيبرعلا مجاعملا ىلا تفاضا يف ». جويدوم نانغاف باتك عجار - ؛#
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 ٠١١ - ه9 ص 19598 رئازجلا » عبط
 4660161505 قاندع 012 مصصقل#عو 253665, ىل]عتعرتو, 1923, مد 99-0

 فراعملا ةينفلا لوصالا يف >. جموومدضمت لاتتزور ف لاقم كلذكو

 ( ايلاتناروروأ اتكلانآ ) ةلجمب ةيمالسالا

 ١١ ص ؟4 ج !١94 ةموري
 1ع ةعطصتوأتع ةسل ةدمعمدعط ه2 71د وانس 5ءطمامتسطتسم, قطصقاععأو 01 ةصخقتتوب

 طمسع, 19417, 222397, 16.

 76+ مقرلا تاذ ةظحالملا « حرشلا عجار - غ4

 يخون يف ةمغربو ©« طاشنو ةمهم متلا كاتكلا اذه ركع دعا اوك

 ءانثأ يق ةهوشملا عضاوملا يف ءاطخألا فارتقا نم قوثلل ةطمحلا تذختاو ققدتلا

 ل وديع يذلا لضألا نمنلا ليرق ا دتو"# طوطخملا ةياتع

 يذلا «نودلخ نبا تافلؤم نم وه باتكلا اذه « باوثلا ىلاعت للا نم وجرب

 نأ هللا وعدتو - ةكحاسملا نراديم يفق رصنلا فيس ىلع لصح

 باتكلا اذه ينتقي نم لك ىسعو ةمادقلا موي ىلا هنانج نم نييلعلا يف هنكسي

 . ( هللا هكرابيلو دئاوفلا ربكا ىلع لصحي نأ

 نم ضيبلا ماسقألا ظحلاو . ج طوطخملا تاطوطخلا نيب نم عجار - ؛5

 ( 1415م4 4< :٠6١ ه5 4 :١7 ؛ه/< 4:١ 4< ؤ١ ١م تاحفصلا

 ج طوطخلا عجار « أطخ تئرق يتلا تاماكللو :١) باب« و؟ : وو

 ل ل ل ل ا

 : ١1176 مساع

 للماك تضر عل هذه اهيلع تينب يتلا ليصافتلا نإ - ؛97

 . ىرخأ ةسارد يف مدقتس ةثالثلا تاطوطخمال

 « فيرعتلا » ةرابعب نودلخ نبا لامتسا ىلع ىرخأ ةثمأ دارأ - م

 ةلك امأ <: باب وورأ# : ن ب ٠١ ةقرولا يف 1 طوطحملا مجاريلف

 مم نودلخ .نبا نإف رابخألا يبودنم دنع « ةيصخشلا ةريسلا » ناكم ةمجرتلا

 . كلذك اهلمعتسي

 ةذذا



 ىسوم نب زيزعلا ديع سفن وه يبرغملا ىلاعلا اذمه نوكي دقو - 8
 ركذلا قباسلا لاقملا عار . ( م 1474 . ه ماظال يف ىقوتملا ) يسودسعلا

 كلل ذك و سبعا ماجإلا صال جاوي 8ييصمءطووتاع“ آم. هب 11 3 كيوشنورب
 , مب صا اك ج يواخسلا باتك

 سوء ص م لكواف ةعبط « نوئظلا فشك ةفيلخ يجاح - ن٠
 عوتزا 1عطهاتكم ةععامم» ه0. ل. ايهاب 1110

 ةيع يفسلفلاو ينخيراتلا مسقلا ةلجب يف برعلا دنع ةباتكلا خيرات - هأ
 ... ١# ص الو ج 1481 نكتيتوك نيقرشتسملا

 مزع 0مودعط1ءطخو ةءطععأتطع»ب قع معقطعال ةوطقسمل 0. طتقأم ططاتتما. 018556
 نموعا1 5لطوتأ ل. ؟؟ذمق, 0هاتننصقعاط 88 212, 01

 ققحتي مل هنا ربظي < "47 ص ٠١ ج ليذلا ٠ يبرعلا بدألا خيرات - ه؟
 .:نودلخ نبا ةريسل لماكلا صنلا ىلع يوتحي طوطحلا اذه نأ ناماكورب
 ماباب ال +١ ص ج أرقت نأ يغبنيي درب يرغت نبا ىلا هتراشاو« ةيصخشلا

 مالهص تسربفلا تالسود عجار. اهم مقرلا وذ سراب طوطخم ب مان
 (م )0086 ه11998) ةنس يف بتك دق ناك اذه سيراب طوطخم نأ ربظي
 لوقياك © يذلا ( ربعلا باتك نم يناثلا كجملا ) ٠610 طوطخلا ىلا دوعي دقو
 5 خيراتلا سفن خرؤم نالسود

 امستواهو نو ىمهزو ةيوغود ةعبط « ةيبرعلا بتكلا تسربف ه4
 ما: زم6+ مقر 1144 < ١ ج ندبل © د. مدعم

 وكم 0عدكر 00016 1 ديعامعمب 1, 1888, 20. 5

 تاهعوبطملاو تاطوطخملا تسربف نم بختنم قو. عمرب يور ب - 4
 . 5955 مقرلا ٠٠١١ سنوتب ريبكلا عماجلا بتك ةنازخ يف يتلأ
 زا مونخ قا وأول هماتع 5 طصقمطا1 3ءاتأأ5 عا 85 ةسصصعتسمعو 0ع 3 8 طع

 لع ةكتصنو 206 3010501166 © ككتسأق, 1900, طم. 616.

 ثيدحلا رصعلا ىلإ اّيح دوعي( ةيبرغملا ةباتكلاب وه يذلا طوطخملا اذه نا
 . 4454 مقرلا كلذك عجار . ماوم١ -ه 154 ةلس يف زحنا دقو
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 ؛9ه ص « ؛ جه 984 © قالوب ةعبط < ببطلا حفن يف يرقملا ه5

 هنن يقمع سغمعب 1 308 8*7 ص اك ج ريمرتاك 8 ةعبط ةمدقملا هال

 نبا لاعفا ) ناونع تحت هتايوتحمل اصخلم باتكلا اذه فلؤم رشن -
 ةيماستاسارد ) تانك يف 1104 1١947 6 رصمب كبلاملا دبع يف نودلخ

 هقف يف ةينروذيلاك تارشن نم. عموووم ربوب مايلو ىلا ىدجبلا ( ةيقرشو
 . ١١6-١74 ص١ ج 15 ةئس « ةيماسلا ةغللا

 نواتعلا تحت تفنص دق رصب نرودلخ نبا ةايح ةصاخلا قئاقحلا نا

 201 ىلا يضاقلا م 6 عملا <« قوقرب ةيامح يف نودلخ نباحعو

 ةرضاحم ةصالش اضيأ مجار <« فلؤملا + « حئاسلا  ه « يبرغملا راشتسملا
 يداحلا نيقرشتسملل يملا رقؤملا جبنم يف ( كنلروميتو نودلخ نبا ) فلؤمل

 ةرسشنو 749  ؟م5 ص ا 1916 ةنس سيراب يف دقعنا يذلا < نيرشعلاو

 . 5١ ص ؟ة4ه+ رئازجلاب ب مههم يريب . ه ةعبط « ةيبرعلا تاساردلا
 ريددعم ةماقعطمع هعصممنمو ريز لوك سانكيإ تايركذ » نم يناثلا مسقلاو
 صدلا اهيف رشني نأ رظتنملا نم ناكو « تسبادوب يف عبط 0هليسصم, هاته هه مقأ
 هذه تلحف < لاح لك ىلع؛ رشنت نل اهنأ ربظي نكلو < ةرضاحملا هذهللماكلا
 ْ . ابلع ةساردلا

 .ناديز يجروج عجاري ةرهاقلا طوطخل ةعيرسلا ةعجارالا لجأ نم - ه5
 يفنيسح هطو 914# صال جا“ 1911“ ةرهاقلا ( ةييرعلا ةغللا بادآ خيرأت (

 باتكو . ١٠6١ ص 1918 سيرابب ةيسنرفلاب ( ةيعاوجالا نودلخ نبا ةفسلف )
 , مو ص زو. كرويزتتب ( تودلخ نبأ ) < حوتطممتوي هطصتوع ديعت ليثاتان

 فرعملا فصولا اذهو « فيلأتلاو ةحايسلاو ةراشتسالاو ءاضقلاو ملعثلا يف » فلؤلا يني () ٠
 ٠ دحاو هنأ عم نودلخ نبا ددعتب هراعشال « ةيبرعلا هحببت ال ةيبنجألا ةغللا هلمعتست يذلا
 يف يأ ( ًايضاق نودلخ نباو ) اهاعم هنوك لاح يف يأ « العم نودلخ نبا » لاقي نأ حييحصلاو
 , « ج . م » ايضاق هنوك لاح

 ( ه ) نودلخ نبا ءاقل "6



 ةبعفا ةحجم يف لوسسعوع ذع 110 عوصعا يركتنوم ٠ 1 رميح لاقمو

 دعه. تممم ثانع . 1 . م باتكو . ا”ل"4 ص هذ جااحتلك ةيوسآلا

 ةصاخرو ١441١ روهالو #١9 ةرهاقلا .(يركفلا هثارتو هتايح نودلخ نبا )
 ١ ج ١547 توريب ( نودلخ نبا ةمدقم يف تاسارد ) يف يرصحلا ًاعطاس

 ١91419 1945 قشمدب يبرعلا يماعلا عمجلا ةلجم يف ىلع درك لاقمو 5! ص
 ,. »وو ص

 اوتفل نم كارتألا نيققحلا نم ىرأ ةناتسالاب يتماقإ دنع الإ لعأ نكأ مو
 يرخف نيدلا ءايض مهتلمج نمو « ةناتسآلا يف ةدوجوملا تاطوطحخما ىلا راظنألا
 وه « مييف انأش لقألاب سيلو مهرغلآو « نكلوأ ءايض يماحو « ولغوا قدنف
 ( خيراتلا لوصأ  ىلوصأ هدخيرات ) هباتك يف نافغوط يديلو يز دجأ

 : 38٠ ب ١1/٠ ص 196+ لوبناتسا

 مدقأ يه روميت عم هعامجاب ةصاخنلا نودلخ نبا ةصق نأل ًارظنو - ٠

 ىتلا صصققلا ةممق نم ًاريثك طحت ةهادبلاب يبف ةحص اهرثكأو اخيرأت صصقلا
 نيبت فوسو . هريغو هاشيرع نبا ةصقك ةيخيراتلا ةيحانلا نم اهدعب تءاج
 ليبق نمو « ةيناثلا ةبترملا يف يهو ة رخآتملا صصقلا هذه نأ حرشلا يف
 ٠ ةقيقألا نم اطيلخو « ةيخيراتلا قئاقحلل اتفاخ ىدص الإ تسيل تاعئاشلا
 ١ ةيخيرأت ةثداحل تاريسفت <« تالاحلا نسحأ يف يبف © لابخلاو

 ١ - ص ىراتسكرت بانك يف ا«. عويضمرودلوتراب لوقي »_ 4 :
 ةيقيرفإ يف شاع يذلا <« نودلخ نبا قأي ال ىطسولا ةيسآ خيرات صخي اف م

 اذه دعب مل نككلو « ريثألا نباب تزوو اذإ ليلقلاب الإ ديدكلا نم « ةينابساو
 ةديدجلا تاطوطخلا هذهل ًارظن عقاولا ىلع قبطني .

 باتك ) روميت دي ىلع زيربت ةئيدم حتاف نودلخ نبا ربخ عجار  ؟؟
 ( همؤ ص ه ج ) دادغبو ( ه41+ ص ه ج ) نيدرامو ( ها"#*» ص ه ج ربعلا
 , كلذ ريغو ( همال ص هج ) زاريشو
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 يبرعلا بدألا يف روميت نع نآلا ىتح ةرسيتملا رابخألا مدقأ نمو ب <
 ةببش يضاق نبا, رابخأ ( ١؛ه0 يف ىفوتملا ) هاشبرع نبا هركذ ام ادع ام
 موجنلا يف ( ١459 ةئس ىفوتملا ) يدرب يرغت نباو ( ١448 يف ىفوتملا )

 149 « ةقرولا يف لبنملاو ( 989  ؟ال9 و مه 7” ص * ج ةرهازلا
 -145) ص م ج عماللا ءوضلا يف 4 ( 5 يف ىفوتملا ) يواخسلاو ( مو“

 ١411( ةنس ىفوتملا ) يزيرقمل رسيتم ريغ فلؤم ىلع هنم مسق ينبملاو ( ه٠
 . ( 6١ا؛ ةلس ىفوتملا ) سايإ نباو

 نبا ةمدقم نم تامختنم مرو. جخهمهمدهتو دلانردكام . ب . د 54

 عمامماتمم تمص طع طمواعوهصعمم هث 2مم ص 68+19 يردبل ب تودلخ

 باتك نآلا ىح دجوي مل هنإ قحب لوقي وهو زكدماةسر ةعنقعم, 1905 2.
 ةيوحن ةجلاعم نودلخ نبا رصع يف ةيبرعلا ةغللا جلاع

 ( 9١-1١١ ) ص ١ ج ةمدقملا 2« نالسود 0
 آلم ةاقصع, ظع0م1عممتتتع2 8,1, 02211 -- ١

 يف 26 ةرمنوم ( هيريس . مأ ) هلاق يذلا اذه لفان لوقل هنإو <

 هبشلازب ال ةمدقملاب فورا يلاعلا باتكلا فلؤم نإ » <« نودلش نبا ةعيبط

 هدئاقع نيب عساشلا نوبلاو < ةجودزملا هتعيبطف < سفنلا لع زاغلأ نم زغل

 مظنلا هنفلاعو ةبعاتجالا تاحالصالا يف هتالوامم نيب نيابتلاو < هتافرصتو

 يف هزيحت مدع نيبو . ةرهاظلا هتينانأو ةماعلا ةحلصملل ةرظن نيبو ةيعاتجالا
 عساولا هقفأ نيبو ©« اخراص ًالضفت نيرخلالا ىلع هسفن ليضفتو يماعلا ثحبلا

 سفن يف وه لجر يف تاضقانثملا هذه لك « هسفنب اوهزم هنوكو بحرلا
 ةمبم - ةيصخشلا هتريس باتكل كرت دق حومط بيدأو روقو راع تقولا

 لك ةعيبط ىلإ اهوزع نكمي « اذه مم تاضقانتملا هذه بلغأو « ةقاش ةبعص

 (554صا1ج1941 دابآ ردبح  ةيمالسألا ةفاقثلا ةلجج ) ةجودزملا ةرقابعلا
 1و1 هيصتع 001م, 11505580, 1947, 25251, 4





 ريل سلا
 رازتسلاو ل لوغل/اراطلسروملل هؤاقل

 « مورلا دالب كلم ( ١ ) رمت ريمآلا نأب رصم ىلإ ربخلا لصو ال
 « هركاسع ( ” ) جرف ناطلسلا عمج ( ”٠ ) ماشلا ىلإ عجرو ©« ساويس
 انأ تنكو ( ه ) ماشلا ىلإ ليحرلاب دنجلا يف ىدانو ( ؛ ) ءاطعلا ناويد

 ؟هعتمدرع ٌكبشي هرداود ,يناعدتساف <« ( )  ةفيظولا نع ًالوزعم ذئموي

 (4)كلذ نع تيقاجتف « ناطلسلا باكر يف هعم رفسلا ىلع قدارأو < ( ؛* )

 < تيخصاف < ( ٠١ ) ماعتالا ليزجو «(4) لوقلا نب ”يلع مزعلا ربظأ مث
 6( اه م. ةنس نه( )1١١ مركلا دلوملا ربش فصتنم مسي عم ترفاسو

 انلصو مث ( 1" ) رابخألا بقرتل امايأ ماسر ( ١8 ) ةزغ ىلإ انلصوف
 اتحيتصف !نيرسأو 4 ( ١؛ ) بحقش انلزن نأ ىلإ رثتلا نيقباس مدل ىلإ
 قشمد ًادصاق كيلعب نم لحر دق ا يف رق ريمألاو 4 ( )٠6 قشم

 لصفلا ةياهن رظنا : ةيق آلا تاقيلعنلا يف ملثم ىلا ريثد ةمجرتلا يف ماقرالا ()

 دقو « يبرعلا صنلا ىلإ ةفاشه [ 1 تاداشع لخاد ةءوضوملا تاماكلا نا فلؤألا لاق
 . يزيلكنالا لصألا نم ةلوقثم يهو « ًانيبم امبق ارمهفو ةمجرتلا ةءارق ليبستل تاخدأ

 ةيصخشلا هتريس يف نودلخ نا مالكل يبرعلا لصألا ىلا لصفلا اذه يف انعجر : ةظحالم

 ىلع «رتتلا » ةباك انلضفو , اهدعب امر « 5# » ىحنطلا تيراث دم ذاتسألا هزشن ام انرتخاو
 <« ج . ع» , ناونعلا يف رططلا

19 



 ١ ( اغبلي ةبق ةحاسب ( 197 )“ هتينبأو همايخ ناطلسلا برضف. )١( <
 انبقاري © (15) اغبلي ةبق ىلع بقرمب ماقأف « دلبلا ةمجابم نم رمت ريمألا سئيو
 ًاعبرأ وأ ثالث تارم مايألا هذه يف ناركسعلا لواجتو رهش نم زثكأ همقارنو

 ) ٠8 ( 4ًالاجس مهبرح تناكف )  4 ) 8١ىلإو ناطلسلا ىلإ ربخلا يمن مث

 رصم ىلإ برهلا نولواحي ةئتفلا يف نيسمغنملا ءارمألا ضعب نأ « ائارما رباكا

 اهب ةروثلل )   ) 7١سانلإ ضافتنا نم ةيشخ رصم ىلإ عوجرال مهيأر عمجأف
 ربش نم ةعملا ةليل اورسأف . كلذب ةلودلا لالتخاو مءارو ] ١> لوألا ىدامج [

 ةفاش ىلع اوراسو « هباعش يف اوطحنلا مث 4 ( *) ةيحلاصلا لبج اوبكرو

 ناطلسلا نأ نودقتعي اليل ( #ه ) سانلا بكرو « ( *؛ ) ةزغ ىلا رحبلا

 (م5) بحتتش ىلع تاعامجو ابصع' اوراسف« رصم ىلإ مظعألا قيرطلا ىلع راس
 .ءابنألا مهيلع تيمع دق نيريحتم قشمد لهأ حبصأو« رصم ىلإ اولصو نأ ىلإ

 « (؟م) '* ةيلداعلا ةسردع تعمتجاو < (؟19) ءاهقفلاو ةاضقلا ينءاجو

 © ( »4 ) ميمرحو ميهتويب ىلع رق ريمألا نم نامألا بلط ىلع مهيأر قفتاو
 «هوقفاوب ملف < (*:) هركنو كلذ مهبلع ىبأف ةعلقلا بئان كلذ يف اورواشو

 ..ةيوازب ةيفوصلا خيش هعمو (*١)يلبنحلا حلفم نينيدلا ناهرب يضاقلا جرخو
 هوجولا ءاعدتسال ( سس ) مدرو « نيمأتلا ىلإ مهباجأق (م») |[ روميت ىلا |
 نم ( + ) مهبحص امب (سد) روسلا نم نيلدتم هيلإ اوجرخف ( *4 ) ةاضقلاو
 « ( مم ) نامألاب عاقرلا ممل بتكو «مهءاقل روميت نسحأف <« ( م0 ) ةمدقتلا
 فثرصتو « دغلا نم ةنيدملا ختف ىلع هعم اوقفتاو « لامآلا نسحأ ىلع مدرو
 مهرمأ كليو « ابتم ةرامالا لحمب لزني ريمأ لوخدو « تالماعملا يف سانلا
 . ( ”5 ) هتيالو رعب

 عم ترفاس لهو « ( ؛٠ ) ينع هلأس هنا نيدلا ناهرب يضاقلا ينربخأو
 تنك ثيح ةسردملاب يماقمب هربخأف « ( 4١ ) ةنيدملب تقأ وأ رصم ركاسع

 ا (# ) هيلإ جورخلا ةبهأ ىلع ةلبللا كلت انتو « (؛؟)

 ( ج . م ) « ةيلداعلا ةسردملا » باوصلا ( + )

 ع/+



 ام ضعبلا 00 2 دحسملا يف رجاشت سانلا ضعب نيب ثدحف
 نم ريخلا ينغليو . ) [ مالستسالا 1 ] لوقلا ىلإ ةمانتسالا نم عقو
 ةعامج ىلإ رب 00 ( 40 ) يسفن ىلع ةردابلا تيشخف « ليلا فوج
 ثدح امل روسلا نم يلدتلا وا جورخلا تبلطو 4( 5) بابلا دنع ةاضقلا

 نم نول “دو « يف اوخصأ مث “ آلوأ يلع اوبآف « ربخلا كلذ تامموت نم يدنع
 ( 44) [ رومبت ةناطب يأ ] . بابلا دنع هتناطب تدجوف <« ( 9 ) روسلا
 ينب نم(14؛ة) كلم هاش همماو ©« قشعد ىلع ةيالولل هئيع يذلا هنئاتو

 مدقو < (01)ينودفو تيئدفو«ينويحو 0 هتباصع لهأ (0.) ياطقج
 «<هلا ينلصوا نم ناطلسلا ةناطي نم يعم ثعبو ( ه1 ) ) ابوكرم كلم هاش يل
 رواجت ةممخ يف يسالجاب نذالا جرخ 1 ناطلسلا ةميخ 1 بابلاب تفقو املف
 يبرفملا يلاملا يضاقلا ينأ يمساب قيرعتلا يف ديز مث . ( هب ) هسولج ةميخ
 فاحصو“« هققرس ل اع اكتم هسولج ةمسغ هيلع تلخدو يناعدتساق « (هئغ)

 اتلح “« هتميخ مامأ اسولعس لفملا بصع ىلااهم ريشي ؛ هيدي نيب رق ماعطلا

 عوضخلا ةءاهإ تيموأو ؛« مالسلاب تحتاف هيلع.تلخد امهاف . ( هه ) اقلح
 ثدعس تسلجق سولجلاب راشأو“(هزل) اهتلمقف يلإ هدي دمر( هسأر قفا هج)
 ةيفنحلا ءاهقف نم نامعنلا نب رابجلا دنع ةيقفلا هتناطي نم ىعدتسأ مث <« تببتنا

 نم تئج نبأ نم ينلأسو ( هو ) اننيب ام مجرتي هدعقأف < مزراوخي ( هه )
 «© ضرقلا ءاضقل ( +0 ) يدالب نم تئج : تلقف ؛ تئج مو ؛؟ برغملا
 (41) ةيردنكسالا ىسرم تيفاوو « رحبلا [ رصم ىلا يأ ] اهيلإ تبكرف
 يف تاحرفملاو ( 58 ) ةعباسلا ةثاملا هذه نم[ نينامثو ] ميرأ ةئس رطفلا موي

 كلتل « كلملا تفت ىلع [ قوقرب ] رهاظلا سولجل ( د# ) مهراوسأ لخاد
 : يل لاتف . ( 4 ) اهددعب مايألا ةرشعلا

 5 غرو (5ه5) يهدقكب "رب ريش لك : تلق ؟ ( 50ه ) كعم لعف امو

 هتمعتو ءلظ يف تقأو قيارج رفو تعجر الو ( ؟9 ) جحلل يندوزو يارق
 8 ءاضقلا كايإ هتءلوت تناك فيكو : لاقف  هازجو هللا هحر ( 44)

 ىف







 رهشب ( 56 ) [ رهاظلا توم ] هتوم لبق ةيكلاملا يضاق تام : تلتف
 قحلاو ةلدعملا ىرحتو ( 7٠١ ) ةفيظولاب مايقلا يف دومحلا ماقملا يب نظي ناكو
 ضري ملف اهدعب روشل [ رهاظلا ] تامو هناكم ينالوف « هاجلا نع ضارعالاو
 : يل لاقف هللا مازج - ( )0١ يرديغب اهنم ينولاداف يناكم ةلودلا لهأ
 كلما ابتاك [ تنك ثيح ] يفاوجلا برغملاب تلقف ؟ ( ؟+0) كدلوم نياو
 فصو يف ( 74 ) يناوجلا ىنعم امو : يل لاقف ( 7 ) كلانه مظعألا
 برغملا نأل دعبألا يأ يلخادلا هانعم مهباطخل فرع يف وه : تلقف ؟ برغملا
 ةيقيرفإو ةقرب انه ىلإ برقألاف هبونج نم يماشلا رحبلا لحاس ىلع هلك
 شكارمو سراف : ىصقألاو ( 00 ) هتانز دالبو ناسمات : طسوأألا برغملاو
 رحبلا جيلشل وهو < قاقزلاب ىمسملا جيلخلاو رحبلا نيب يتلا ةيوازلا يف : تلقف 9 برغملا كلذ نم ةجنط ناكم نبأو ( 7١ ) يل لاقف . يناوجلا ىنعم وهو
 ةحنط نم ةفاسم ىلع : تلقف ؟ هتبسو : لاقف . [ قراط لبج ] يماشلا

 وحن كانه اهنال « هتفاسم برقل سلدنالا ىلإ ةيدعتلا اهنمو قاقزلا لحاس ىلع
 لطسسو يف يهو رحببلا ىلع تسل : تلقث ؟ سافو: لاقف اليم ني رشعلا
 يف : تلق 9 ةساجلسو : لاقف نيرم ينب نم برغملا كلم يسرك و « لواتلا
 بحأو اذه ىنعنقيال : لافف . بونجلا ةبج نم لامرلاو فايرألا نيب ام دحلا
 هارقو هرابناو هلايجو ابيينادأو اهيصاقأ اهلك برغملا دالم ل يعكف ذأ
 .( نو ) كتداعس كلذ لصحي : تلقف . هدهاشأ ينأك ىح « هراصمأو
 يف هيف ضرفلا تبعوأو كلذ نم بلط ال سلجملا نم يفارصنا دعب هل تيتكو
 مث( عطقلا ةفصنالا سيراركلا نم ةرشع يتنثا ردق نوكي زيعو رصتخت
 هنوك#و ( 6*٠ ) ةتشرلا هنومسي هتيب نم ماعط راضحاب همدخ ىلإ راشأ
 تاق تلثفف « ىلع اهضرعب راخأو « هنم ىناوألا ت رضحلأو نكمي ام غلبأ ىلع
 مثا(ىغ) مقاوملا نسحأ هنم كلذ عقوو تءطتساو .تبرشو اهتلوانتو
 « ةصفاشلا ةاضق يضاق ةبكت نمعقو امب لجولا ينبلغ دقو « انتكسو تسلج
 هودرو © بحقشب < رصم ركسعل نوعباتلا هرسأ < )4١( يوانملا نيدلا ردص
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 , هكلمو هلاوحأ معظعتب فطلتأو «هب [ روميت ] هبطاخنأ امالك يسفن

 ( م9 ) هروبظ يف ناثدحلا نم ًاريثك تعمس دق برغملاب كلذ لبق تنكو
 ةثلثما يف رشاءلا نارقلا نوبقرتي نييولعلا تانارق يف نوماكتملا نومجنملا ناكو
 . ( م6 ) ةعباسلا ةئاملا نم نيتسو ةتس ماع بقرتي اكو « ( مس ) ةيئاوهلا
 « ساف نم نييورقلا عماجي ةئامعبسو « نيتسو دحأ ماع نم موي تاذ تيقلف

 كلذ يف ًارهام ناكو « هتيطئسق بيطخ ( 6 ) سدأب نب يلع ابأ بيطخلا

 0 يل لاقف ؟ هراثآ5 يه امو « عقوتملا نارقلا اذه نع هتلأسف نفلا
 « مايخ لهأ ةيداب هنمأ ناو ؛ قولا يلاشلا بناجلا يف ( 5 ) مظع رثآث

 قمو: تلقف .رومعملا رثكأ ىلع يلوتست دو © لودلا بلقتو « كلاملا ىلع بلغتت

 لثمييل بتكو ٠ هرابخأ رشتنت| ةثاعبسو ] نينامثو ةعبرأ ماع : لامتف ؟ هنمز
 شنوفلا نبا جنرفالا كلم بيبط < يدوببلا ( ه9 ) رزرز نبا بيبطلا كلذ

 نب دمج تالوقعملامامإ هللا همحر - يخش ىراكو . همحبمو 15 فلكودعم

 «بيرق هرمأ:لوقي هنع هتلياسوأ كلذ يف هتضواف ىتم ( 8 ) يلبآلا مهاربإ
 . هارت نأ تشع نإ كل دب الو

 ”نأ نوريو « نئاكلا اذهل مهبقرت برغملاب لا

 ةسيشلا نم ةيوبنلا ثيداحألا يف هيلإ 0 ) ”يمطافلا وه هب مئاقلا

 يسدابلا بوقعي يبأ خيشلا ديفح دفاح فادبع ن نب ىبحي ينربخأف < مريغو
 نم لتفنا دقو « موي تاذ مهل لاق خيشلا تأ « ( 4٠ ) برغملاب ءايلوألا ريبك
 رشع يف كلذ ناكو « يمطافلا مئاقلا هبق دلو مويلا اذه نإ « : ةادغلا ةالص
 يف عقوف هل بقرت هلك كلذ نم يسفن يف ناكف . ةنماثلا ةثاملا نم نيعبرالا

 هيلإسيرتسي كلذ نم ءيش يف هضوافأ نأ هبف تنك يذلا لجولا لجأل يسفن
 ةنس نوعبرأ وأ توثالث مويلا يل ! هللا كديأ : تلقو هتحتافف < ينم هب سنأيو
 نارمأ:تلقف 9 كلذ ببس امو : رابجلا دبع نامجرتلا ىل لاقف . كءاقل ىنَتأ
 ذنم ةقيلخلا يف رهظ هنأ دقتعا امو « ايندلا كلمو « ماعلا ناطلس كنأ لوألا
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 « فازجلاب رومألا يف لوقي نم تسلو < ( ١ ) كلثم كلم دبعلا اذهل مدآ
 (40) ةيبصعلاب نوكتي امنِإ كلملا نإ : لوقأف كلذ نيبأو « ملعلا لهأ نم يناف
 رثكأ نأ « دعب نمولبق نم ملعلا لهأ قفتاو « كلملا ردق نوكتي اهترثك ىلعو
 فيك برعلا كلم نوماعت متنأو 4( #4 ) كرتلاو برعلا : ناتقرف رشثلا مهأ
 سرفلا كولمل مهتمحازم. يفف كرتلا امأو « مهيدن ىلع مهنيد يف اوعمتجا اك ناك

 دهاش مهيدي نم ناسارش ( و4 ) دهوعنربم» بايسارفا مهكلم عاذتناو
 ىرسك نم ضرألا كولم نم دحأ مهتيبصع يف مواسي الو « كلملا نم مهباصنب

 ريبكف 4 ( 45 ) ىرسك امأ . رصنتخم وأ « ردتكسألا وأ « رصبق وأ
 كولف «© ردتكسألاو رصنق 0 مأق < مهكيلمو سرفلا
 نييليابلاريبيكف رصنتخم امأو ؟كرتلا نم مورلا نبأ ( 54 ) « مورلا » نانويلا

 اذه يف هتيعدأ ام ىلع رهاظ ا ا ا ا

 رومست « ( واب ) كلما

 لهأ نم هعمسأ تنك ام وبف « هئاقل ينت ىلع ينلمحي امم يناثلا رمألا امأو
 دم دساسلا ا برغملاب ناثدحلا
 0 « ردنكسألاو رصيقو 2« ىرسك عم رصنتخي تركذ دق كاراو : يل
 9 4 ) سرفلا داوق نم دئاق رصنتخمو « رباك ١ كولم مهنآل < مدادع يف

 [تفدلا نع امأو] اذه /وهو“ ( ٠٠١ ) ثختلا بحاص باون نم بئان انأ
 « مهعم افقاو تاكو ةءازو نيماقلا [ لاج رلا نم ] فصلا ىلإ راشأو
 و ه5 ) عوفصتو» شاطاس هيبأ دعب همأ جوزت هنأ انل مدقت يذلا هنيبر

 يلا عجيرف . مهنع جرخ هنأ فصلا كلذ يف نوُمئاقلا هل ركذو « كانه هفلي مق

 ليقف. فالخ هيف ساتلا نيب : 0
 ينعي : لاقف لوألا سرفلا نم : ليقو ؛« ) لياب كولم ةمقب طبنلا نم

 مسمأ وهو « نيشلاب ظس هلت نكلو 0 المدصتتز طحت رهشونم 30

 : ةيسرافلاب وئيم نإ« هئاهمل كلذو«ةعلطلا يضف هانعمو لوألا سرفلا نم

 (؟١إلل) ةعلطلا : رهجو « وثم 1 م ا

 فا



 تابمألا لبق نم ةدالو انيلع هل رهشونمو : لاقف اوركذ اذكه معن : تلق
 .*!ينلعجي ام اذهو:هل تلقو“هنم لوقلا اذه مظعت يف نامجرتلا عم تضفأ مث

 . ( ٠١4 ) [ روميت ]| هئاقل ينت ىلع

 نم هنإ تلقف . « رصنتخي » ؟ هيف كدنع حجرأ نيلوقلا يأ : كلملا لاقف
 انيلع ركعي : تلقف . رغنآلا لوقلا ميجرت ىلإ وه بهذف « لياب كولم ةبقب

 هريغ هصحجرب الو « ميلدحو ةمآلا خرؤم هنإف < ( ٠١١ ) يربطلا يأر

 برعلل خيراتلا بتك رضحن : )١١7( يربطلا نم انملع امو : لاقف < )٠١(
 )5١6(« يربطلا يأر ىلع رظانأ ًاضيأ انأو : تلقف « كرظاننو ؛« مجعلاو

 ةاضقلا جرخو « ةنيدملا باب حتفي ربخلا هءاحو تككسف « لوقلا انب ىبتناو
 نرامألا اهيف مهل لذب يتلا ةعاطلا نم )١1١( « اومعز اب © ءافو )٠١9(

 ىلع لمحو « ءادلا نم ( 1١١ ) هتبكر يف امل « انيديا نيب نم عفرف . )11١(
 هيفاقح(1١) تالآلا تيرضو « هبكرم يف ىوتساو هئاكش ضبقف <« هسرف
 باب نم برقلاب كجنم ةبرت يف لزنو قشمد وحن راسو « وجلا اهل جترا ىتح
 يف تلخدو .دلبلا نايعأو ةاضقلا هيلإ لخدو < كانه سلجف . (154) ةبباجلا

 يف مهبلع علخم نأ هم نس سلا مهتلمج
 . هيدي نيب تسلجف ©« سولجلاب يلا راشأو . اهيف مهتيبثت )1١١6( مهغئاظو
 نرايتبلا ءاقرع اورضحأف « ءانبلا رمأ ىلع نيمئاقلا هتلود ءارمأ ىعدتسا مث
 ةعاتصلاب نورثعي مهلعل ةعلقلا ريفحي رئادلا ءاملا باهذإ يف اورظانتو«نيسدنملا

 ىلا تفرصناو ( ١١5 ) اوفرصنا مث اليوط هسلجم يف اورظانتف « هذفنم ىلع
 رسك يف تقأو ©« يل نذأف « كلذ يف هتنذأتسا نأ دعب ةنيدملا لخاد قرب
 | يف هتيتكف « برغملا دالب فصو يف ينم بلط اب تلغتشاو < )١١0( تيبلا
 هتمججرتيب )١994( هعقوم رمأو يدي نم هذخأف هملا هتعفرو <« )١14( ةليلق مايأ

 ١1( ) ٍلغملا ناسللا ىلإ

 « طوفنلاو « قيناجلا نم تالآلا اهيلع بصتو « ةعلقلا راصح يف دتشا مث

 « ج.م » « ينامحم » باوصلاو يحنطلا ةخسن يف درو اذكه ( + )

 و/ا/



 نمابلك اشي اه ىلإ اقينجنم هلق مايآل اوصنف ( ١١١ ) بقنلاو 4 تادا"رعلاو
 « ةبج لك نم امهؤانب مدهتو ةعلقلا لهأب راصحلا قاضو < ىرخألا تالآلا
 . نامألا اويلطف

 اورضحو« رم ناطلسلا هفلخعو ناطمللا مادش نم ةعامج اهب ناكو
 ىلع دلبلا لهأ رداصو 4 ( ؟؟؟) ) اهملاعم سمطو « ةعلقلا برخو « هدنع
 رصم بحاص هفلخ ام ميج ذخأ نأ دعب اهيلع ىلوتسا لاومألا نم رطانق

 ىلع ةباجبنلا ي ءديأ قلطأ مث مث 0 « ربظلاو « لاومالا نم كلاثه ( ) 1١
 وهروب“ ( 304 ) اهتمت ةمأو « !* اهبسانا اوبعوتساف « ةنيدملا لهأ توبب
 ظء 0 ) رودلا ناطمحي رانلا تلصتاف يثرخلاو ةشهقألا طقس نم يقب اف رانلا
 ١ ) ,ظعألا عمماملاب تلصتا نأ ىلا دقوتت لزت ملف “ بشخلاب ةمعدملا
 1 ١99 ) هطئاوحو هفقس تمدهتو “ هصاصر لاسف « هفقس ىلإ تعفتراو

 يق لعفيشا نأ ديب رومألا فيراصتو«حبقلاو ةعانشلا يف ةفلابم غلب آرمأ ناكو
 . ءاشي ام هكلم يف مكميو ديرب ام هقلخ

 )١١8( مهي ةعلقلا نم هلا 3 « رت ناطلسلا دنع يماقم مايأ ناكو
 يذلا يسابعلا ماحلا ةيرذ نم 4« رصمب (**” ءافلخلا باقعأ نم لجر ابلهأ نمأ
 هلأسي رم ناطلسلا ىلإ فقوف 4( ١؟9)- كانه ةفيلخ سربيب رهاظلا هبصن
 تاطاسلادل لاقف« هفلسل ناك اك < ةفالخلا بصنم هنم 2 « هرمأ يف ةفصنلا

 6« هيف كتنصنأ ءيشب كل اوك ناف ةاضقلاو ءاهقفلا كل رضحأ انأ :
 رشحو هدنع انرضحق ( 1١٠ ) ميبق يناعدتساو 4 ةاضقلاو ءابقفلا يي
 ةفصنلا سلجم اذه ٠رابجلا دبع هل لاقف ةفالخلا بصنم لأسي يذلا لجرلا اذه
 رمألا نأب « 3 ثيدحلا نإو « انغلسلو انل ةفالكلا هذه نإ : لاقف .٠ لكتف
 بحاص نم قحأ ينإو - ةفالخلا رمأ ينعي - ايندلا تيقب ام سابعلا ينبل
 اذهىلإ راصو « هوقحتسا دق اوناك مهتثرو نيذلا يئابآ نآل رصمب نآلا بصنملا

 0 م » « اهئاثأ » وه نرش نا ىرتزدرر انك( و 0

 «جا.عم» وصح ةيروصلا ةيناثلا ةيسايعلا ةلودلا ءافلش ينعي (** ل
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 (*©ةهرب انتكسق هرهأ يف انم الك رابجلادبع ىعدتساف.( ١١ ) دنتسم ريغب
 ثيدخلا : حلفم نب نيدلا ناهرب لاقف ؟ ثيدحلا اذه يف نولوقت ام : لاق مث

 هنأ نم مئلق اك رمألا : تلقف كلذ يف يدنع ام ىعدتساو . حمحصب سيل
 ىلا سابعلا نبل ةفقالخلا راصأ يذلا اهف : رمت ناطلسلا لاقف ؛ حيحص ريغ
 فلتخا هللا كديأ : تلقف ( +١١ ) لوقلاب ينيفاشو ؟ مالسالا يف دهعلا اذه
 مهنم لجر ةيالو نيماسملا ىلع بجي له  رشِلَم - ينلا ةافو ندل نم ثوماسملا
 ىلإةفئاط تبهذف ؟ ( )مم ) كلذ بحي ال مأ مايندو مهنيد يف مهرومأب موقي
 دنتسعيف اوفلتخاو هبوجو ىلإ ةعاملا تيهذو '**' جرا وخلا مهتموبحي ال هنأ

 ةيصولا ثيدح ىلإ مبلك ( ؟م4) ةعبشلا بهذف <« بوجولا كلذ
 ىلإ هبقع ىلإ هنع اهلقنت يف اوفلتخاو «ىلعل كلذب ىصوأ عديم - يبنلا نإو
 هذه راكنإ ىلع ةنسلا لهأ عمجأو < رصحلا نع ذشت ( 8٠ه ) ةريثك بهاذم
 نيماسملا نرأ نونعي « دابتجالا وه اممِإ كلذ يف بوجولا دنتسم نأو ةيصولا
 هبلا توضوفيو < لدعلاو « هقفلاو < ىلا  لهأ نم لجر رايتخا يف نودبتجي
 .(ى5) مثرومأ يق رطنلا

 ىلإ ( ٠0 ) ةيفنحلا نبا نم مهمسزب تلقتناو « ةيولعلا قرف تددعت املو
 هللادبع نب يلع نب دمح ىلإ ةيفنحلا نب دم نب مشاه وبأ اهب ىصوأ سابعلا ينب

 كلمن « ةوعدلا هذهب (188) مسم وأ ماقو ناسارخم هتاعد ثبو < سابع نبا

 حافسلا سابعلا ابأ ريمألا اوراتخاو ةفوكلا مهتعيش لزنو « قارعلاو ناسارخ
 عامجإ ىلع هتعيب نوككت نأ اودارأ مث « ةوعدلا هذه بحاص نبا 4 ( مو )

 نييوغللا روهمج دنع ليوطلا نمزلا ةهربلا نال انه اه طلغ ( ةهرب ) نودلخ نبا لوف ( + )
 .«© ج.م

 ناف»د: ؟١!هدمذ ةغالبلا جبن حرش يف ينئادملا ديدحلا يبأ نب ديهلادبع نيدلازع لاق ( عع)

 نع مالسلا هيلع نينمؤمللا ريمأ لوقي فيكف مامألا بوجوب اولاق ةفاك سانلا نأ متركذ : لبق
 ال هنأ ىلا نويهذيو كلذ نولوقي مرمأ هدب يف اوناك مهنا لبق , ةرمإ ال : نولوقي مبنا جراوخلا
 كلذبو . « يسرلا بهو نب للادبع مييلع اورمأ امل لوقلا كلذ نع اوفجر مث مامألا ىلا ةجاح
 ,« ج . م » . ثحبلا اذه بعوتسي ل نودلخ نبا نأ ملعي

 اهبل ا



 دقعلاو للا لهأو « ذئموي ةمآلا رايك اويتاكف « ةعيشلاو ةنسلا لهأ نم
 هب اضرلا ىلع ميلك مهرايتخا عقوف . هرمأ يف مهثورواشي قارعلاو زاجحلاب

 (141) [ ةفيلخ | قافصإو عامجإ ةعبب ةفوكلاب هتعيش هل عيابف < ( ) 16١
 ىلا | ةفالخلا ] روصنملا اهب دبعو < ( 4١؟ ) روصنلا هيخأ ىلإ اهب دبع مث
 ناك نأ ىلا « رصعلا لهأ رابتخاب وأ « دبعب امإ © مهبف ةلقانتم لزت لو هينب
 « هتبارق قرتفا < هلتقو وكالوه ابيلع ىلوتسا اماف « دادغبي مهرخآ مصعتسملا

 رهاظلا هيصنف « ديشسرلا بقع نم مكاحلا كدمعأ وهو © رضع موضعب قحلو

 لقتناو « ءابقفلاو دنا نم دقعلاو للا لهأ ةأآلادع 4 ( #14 ) رصب سرسبب
 اذه أ روعيت | لاقف . كلذ فالخ ملعي ال . رصمبيذلا اذه ىلإ هتيب يف رمألا

 هياطت تح كل سيل هنأ ربظو « امتنا لهأو ةاضقلا لاقم تعمس دق : عفارلا
 3 ًادشار فرصناف . ع ةوددع

 « ريصم ىلا رمت ريمألا نع عوجرلا »

 ضعب ”يبع راشأ « )١44( رم 5 روسلا نم هيلا تيلدتو « هتيقل ا1 تنك

 نابراشأف « م ةقرعملا نم هل تسمدقت اع مهلاوحأ ريخم نم ( وؤ(46ه ) باحصلا

 مكولم ءاقل يف ةدكأتم مدنع يبق ةوزن تناك نإو 4 ةيده صضعبب هقرطأ

 ءزج يف انسح ًاعئار ) ١:17 ) ًافحصم بتكلا قوس نم تيقتناف )9 45)

 نا ريصوبّلل ةروهشملا ةدرعلا ةديصق نم ةخسنو « ةقدنأ ةداحسو 6< واذ

 ( ١44 ) رصم ةوالح نم بلع عبرأو - يلم -- ينلا حدم يف ( 144)
 (؛٠6) قلبألا رصقلاب وهو « | روميت ] هيلع تلشدف كلذب تثلحو ةرخافلا

 « هنمع دنع سلجأل ىلإ راشأو « اءاق لثم البقم ينآر اهاف « هناويإ يف سلاج
 هيدي نيب تردتسا مث « اليلق تسلحف « ةيفافح ةبطقللا نم رباكأو تساحف

 ؟ ينلبقتساو « اهتعضوف « يمادخ ل يهو اتزكد يتلا ةيدها ىلإ قترقأو

 ١ «+ ( ريص يباب » كلذ دعب تثيعمو © ريصوب » ءامدقلا اهامس ىلا « ريص يلأ » ىلا بوسنم «

«2 ١ 
 هال ص ةيشاح > يدرب يرتت 7 نبال م ءزخلا عب مجار « تركذ اك

 م » ناعيجلا نبال ةينسلا ةفحتلا ناتك نم آلقن .٠ج

 ١م



 هسأر ىلع هعضوف اردابم ماق « هفرعو هآر املق فحصملا تحتفف 4( ) ٠6١
 هيلع تفقو اب هتريخأف امظان نعو اهنع ينلأسف ةدربلا هتلوان مث . ( ) ٠١

 نيب ىولحلا بلع تعضو مث « ابلبقو اهلوانتف ةداجسلا هتلوان مث < اهرمأ نم
 مسق مث 4 ( هب ) كاذب سنأتلا يف ةداعلا ىلع افرح اهنم تلوانتو « هيدي

 رعشأو « هلك كلذ لبقتو « هسلجم يف نيرضاحلا نيب ىواحلا نم اهبيف ام وه
 يل باحصأ نأشو يسفث نأش يف يدنع امب م ءالكلا ىلع تموح مث هب اضرلاب
 .لق:لاتف . ك كيدب نيب هركذأ مالك يل « للا كديأ تلف . ( ه4 ) كلانه

 ١65( ) برفملا نم ةدحاو <« ( ؛66) نيتبرغ دالبلا هذهب بيرغ نأ : تلقف

 اهب ليج لهأو رصم نم [ ةبرغلا ] ىرخأو “ يأشنمو ينطو وه يذلا
 قبرغيف ينسنؤي ايف يل كيأر وجرأ انأو 4 كلظ يف تلصح دقو « ( 00
 كاسعو وأ ام ينتسنأ ةبرغلا لاح : تلقف كل هلعفأ ديرت ي مذلا لق : لاقف

 ةنيدملا نم لقتنا : 000

 هنك يفوأ للا ءاش نإ اأو “ ينس | ثكماو ] < (165) ودروألا ىلإ
 ٠( )ءاضماب هملا راثأف <« كلم ه كش كبئان كلذب يل رمأي : تلقف . كدصق

 . (159)ىرخأ ا" ا ةيعر 1 يل تيقبو : تلقو توعدو تركشف « كلذ
 )١51( ءارقلا نم<رصم ناطلس نع نوفلخلا ءالؤه : تلقف ؟ يه امو : لاقف
 لفغي ال (؛38) كلملاو « كتلايإ ىلإ اوراص « لامعلاو نيواودلاو <« نيعقوملاو

 مكلم ا ريبك مناطلسف < ( ١١6 ) ءالؤه لثم
 امو : لاقف ( 150 ) ميريغ ةجاح نم دشأ مدخلا فونص يف نيفرصتملا ىلا
 مهلاوحأ يفثولوعيو هيلا نومينتسي ( )نامأ بوتكم : تلق 9 محل ديرت
 عم تجرخو © توعدو تركشف . كلذب مف بتكا :؛ هبتاكل لاقف « هملع

 (؟50) ناطلسلامتاخي كلم هاش همثغو«نامألا بوتكم يل بتك ىتح بتاكلا
 (158 ) يلزتم ىلإ تقرصناو

 هيلع تلخد « (5) ماشلا نع ليحرلا ىلع مزتعاو « هرفس برق الو

 .«ج.مهيرخأ ةجاح د هدارم نأ هارأ يذلاو « فلؤملا مقب حاضيالا تادايز نم هذه ( + )

 ( 5 ) نردلخ نبا ءاقل 41



 انه ةلغب كدنع : لاقو يلا تفتلا « )١٠0( داتعملا انيضق اماف « موي تاذ
 انأف ؟! ا بعيدتو : لاق . معن : تلق ؟ ةنسح : لاق < معن تلق ؛ (191)

 اهب كمدخأ انأ انإو كلثم عيببال يلثم : هللا كدبأ : تلقف . كنم اهيرتشأ
 ابنع كئفاكأ نأ تدرأ امإ : لاقف . يل تناك ول امهلاثمأبو < (19)
 وهب تنسحأ ام مءارو تراسخإ يقب لهو : : تلقف . )١7( ناسحالاب

 ريخلاو ةماركلا نم ينتلباقو « كصاوخ لحم كسلجم نم ينتللحأو « ينتعنطصا
 يف هعم انأو « ةلغبلا تلمحو *تكسو تكسو . هلثب كلباقي نأ للا وجرأ اه
 : يل لاقف « رآ اموي هيلع تلشد مث . )١94( دعد اهرأ لو“ هبلإ < سلجما
 دق تنأو «  تنأ ىه انِإ بغر « هللا كديأ : تلقف ؟ رصم ىلإ رفاستأ
 ةيغب الف الإو < معنف كتمدخش يف رصم ىلا رفسلا ناك نإف « تلفكو تيوأ
 تفتلاق. (15) كلهأو كلايع ىلا رفاست لب « ال : لاقف . ( ١00 ) هبف يل
 لغتشاو < ( )١١8 هباود عابر بحقش ىلا ًارفاسم ناكو ( 399 ) هنبا ىلإ
 لتراطلسلا نإ : ا ا ناك يذلا رابجلا دبع هيقفلا يل لاقف . ةثداح

 ريغ هنبا عم رفسلا نأ تيأر مث . هل توعدف « ش ١و ) كب هنبا يصوي

 (181) ) انملإ لحاوسلا برقأ « دفص ىلإ رفسلاو 2< ( ١8٠ ) ةبجولا نيبتسم

 ًادصاق هب ىصوأو هبلا باجأف < كلذ هل : تلقف « ( ١88 ) يرمأل كلمأ
 | روميت ] هتعداوف « ( ١م ) يراديودلا نبا دفص بجاح نم هدنع ناك

 (١مه)دصاقلا كلذ عم قيرطلا ** [ لوح ] تفلتخاو ( ١464 ) تفرصناو
 ةعامج انئضرتعاف <« يناحص نم عمج عم ترفاسو « هنع تيهذو <« ينع بهذف

 ةيرق ىلإ انوجنو 0 ( 185 ) ريشعلا نم
 ةبيبصلاب ثالث وأ نيموي دعب انلصتاو - . ( 189 ) [ ابيرقت | ايارع كلانه
 . امايأ اهب انقأف ( ١84 ) دفص ىلا انزجأو < سوبلملا ضعب انقلخف ( 184 )

 < مورلا دالي ناطلس « نائع نبا بكارم نم بكرم انب ( 14 ) رم مث

 تأ نودلخ نبا دارم نآل « ةدراب ةدئاز ةدايز يهو باتككلا اذه فلؤم نم ةدايز ( + ٍ
 <« لوح د هلوقل عضوم الف هقارف نم دب نم هل نكي ملف « دصاقلا كلذ قيرط عم رمتسي مل هقيرط
 ج٠ م » انه اه

 م



 هتلاسر '*) راوح عجرو« رصم يف ناطلسلا نع هيلا رقس نآك لوسر هيف لصو

 اهنم ترفاسو اهب تلزتو © )١47( ةزغ ىلا رحبلا مهعم بكرق 4 ( 1941)
 .(1؟» ) ةئافاثو ثالث يهو ةنسلا هذه نم نايعش يف اهتلصوف ©« رصم ىلا

 ريمألا ىلإ ( 154 ) ًاريقس هباب نم ثعب دق رصم بحاص ناطلسلا ناكو
 هيلا [ ريفسلا ] ينبقعأف . هنم [ روميت ] بلط يذلا حلصلا ىلإ ةباجإ رمت
 ناكو « | ةرهاقلا ىلإ ] عجر هتلاسر ىضق اماف | روميت ىلإ ] < (150)

 دق رمت ريمألا نإ : يل لوقي هباحصأ ضعب يلإ ثعبف « يلوصو دعب هلوصو
 هناف ( اذك ) اهذخف هذه يهو « كنم عاتبا ينلا ةلغبلا نمثب كيلإ ثعب
 هلبقأ ال : تلقف . (55١؟) اذه كلام نم هتمذ صالخ نم انيلع مزعإ روممت ]
 تيضمو . الف كلذ نود امأو « هبلإ كثمي يذلا ناطلسلا نم نذإ دعب. الإ
 : تلقف ؟ كيذع امو : لاقف « ربخلا هتربخأف « (؟؟90) ةلودلا بحاص ىلإ

 ىضغأف . هيلع معالطإ نود هلعفأ نأ يب لمحيال [ لاملا لوبق ] كلذ نإ
 هنأي هصقن نع لماحلا رذتعاو « ةدم دعب غلبملا كلذب يلإ اوثعبو 2« كلذ نع

 ًاباتك (194 ) ذئنح تبتكو . صالخلا ىلع هللا تدمحو <« كلذك هبطعأ

 ىططلا ناطلس نيبو ينيب راد امب هتفرع ©« )+7٠( برغملا بحاص ىلإ (159)
 نم لصف يف كلذ تنضو « )١١( ماشلاب انعم هتعقاو تناك فيكو « رمت
 « ( ؟. ) كواسملا لاح نع لاؤسلاب متلضفت تإو » : هصن (؟8١9) باتكلا

 باكرلا ةيحص تبجوت )7١4( طرافلا ماعلا يف تنكو « هلل دحلاو ريخي يبف

 عم قارعلاو مورلا دالب نم هيلإ رططلا فحز امدنع ماشلا ىلإ يناطلسلا

 اهيرخو «كيلعبو < صنمحو « ةامحو بلح ىلع ىلوتساو « (؟«ه) رمت مكلم
 [جرف ] ناطلسلا ضهنو « هنم عنشأ عمسي مل امب اهيف هركاسع تثاعو ابعيمج
 ( رومبت ) هايا اهجاوم كانه يقبو ماشلا ىلإ قبسو اهذاقثتسال هركاسع يف
 هئارمأ نم ريثكلا فلخت دقو <« رصم ىلا عجرر اهدعبو (*04) رهش ةدمل

 . « نيفلخلا نم تنكو « هتاضقو

 . ©« ج , م » ( باوجب ) باوصلاو يجنطلا ةخسن يف تدرو اذكه ( + )

 م



 . ( "٠ال ) هؤاقل الإ مسي لف « ينع لأس رمت ميئاطلس نأ تعمسو و

 هنم تيضتقاو « ريخم ينلباقو « هسلجم ترضحو قشمد نم هيلإ تجرخف
 هحواراو هركابأ اموي نيثالثو اس هدنع تققأو.(؟١م) قشمد لهأل نامألا

 « رصم ىلإ تعجرو « )5١١( لاح نسحأ ىلع ينعدوو ينفرص مث 4 (709)
 تنفأتف عيبلا ينلأسف . اهايإ هتيطعأف اهبك رأ تنك ةلقب ينم بلط ناكو »

 ثعب رصم ىلإ يفارصنا دعبف . ليلا نم هب لماعي ناك امل [ ابعيب نم | هنم
 . كلانه [ جرف ] ناطلسلا ةبج نم تاك )5١١( لوسر عم اهنمثب "ىلإ

 .("؟) ايدلا تاطرو نم صالخلا ىلع ._ ىلاعت هللا تدمحو

 هنيب « ربنلا ءارو ةزافملا نه اوجرخ نيذلا مم ( 817 ) رططلا ءالؤهو د ش

 ( 7١4 ) ناخزيكنج ريبشلا مهكلم عم ةئاتسو * نيرشع ماوعأ نيصلا نيبو
 مسقو «برعلاقارع ىلا مهيلاومو '**” ةيقوجلسلا يديأ نم هلك قرشملا كلمو

 . « ناحل شودو « يلوطو ياطقج : مهو هبنب نم ثالث نيب كلملا

 نوغاصلاو رغشاكو ناتسكرت هتمسق يف ناكو 0١6( ) مريبك ياطقجف د
 5 دالبلا نم ربنلا ءارو ام رئاسو « ةناعرفو ( #١ا9/ ) 2« شاشلاو <« ( ١ ١"

 قارعىلا يرلاو «مجعلا قارعو «ناسارخ لامعأ هتمسق يف ناك يلوطو »
 « يالبق : هوائبأ ىراكو « دئسلاو « ناتسجسو سراف دالبو « برعلا

 1 . « وكالوهو

 كرتلا دالبو « يارص اهنمو « قتجبق دالب هتمسق يف ناك ناخ شودو »

 (71 ) مهريبك يادكوأ ىمسي عبار خأ مه ناكو . ( ١١8 ) مزراوخ ىلا
 5 مالسالا كلم يف ةفيلخلا ةباثب وهو تختلا بحاص هانعمو نانلا هنومسيو

 باحصأ«ناخ يشود ينب ىلإ مث «يالبق ىلا ةيناخا تلقتناو . هبقع ضرقناو

 «ج.م» هريغر ريثألا نبا لماك يف اك ه7 ةنس ناك ريبكلا هجورخ نأ حيحصلا ( + )
 كلم امأو ه٠ ةنس نارباب مهتلود تضرق دقف كانه كلم ذئمايأ نييقوجلسال نكي م (*+)

 « ج . م » ناكف مييلاوم

 م4



 . :ثالثلا لودلا هذه يف رططلا كلم رمتساو <« يارص

 رهثو 2 ركب رايد ىلإ برعلا قارعو « دادغب ( *3٠ ) وكالوه كلمو »
 فحزو « ةيروس يأ » ابنع عجرو اهكلمو ماشلا ىلإ فحز مث « تارفلا
 كوأ ىلا اهنع نوعفادي ( 78١ ) كرتلا نم رصم كولمو « ًارارم هوئب اهيلا
 خيشلا مدعب كلمو» (؟0؟) ةثاعبسو نيعبرأ ماوعأ وكالوه ينب كلم ضرقنا
 مهتلود لهأ نم فئاوط يف مهكلم قرتفاو < هونبو ( 578 ) نيوّدنلا نسح
 م رصمو ماشلا كوام نع مهتمقن تعفتراو

 ءارو ياطقج ينسب يف رهظ « ةئامعبسو نيناثلا وأ نيعبسلا ماوعأ يف مث»
 لصتم ” يبصل لفاك وهو « رمت سانلا دنع هترهشو < روميت دسإ] ريما ربنلا

 وه(4»8 ) ياغرط نب رمت اذهو « كولم مهلك ءابآ يف ياطقج ىلا هعم بسنلا
 شمّتغ رص همأ جوزتو « دوج ىعا مهنم تختلا بحاص لفك 4 مهم نبا
 . « ركب رايد ىلا ابيلع ىلوتساف اهلك رقتلا كلامم ىلا هدي دمو < ( اه )

 يف اهندمو اهمحاون يف هركاسع تثاعو « دنحلاو مورلا دالب يف لاج مث د
 ام هب لعفف < ماشلا ىلا كلذ دعب فحز مث . ( 75 ) اهحرمش لوطي رابخأ
 رابخألاو « هدالب ىلا ًارخآآ عجر مث . ( ؟اا0 ) هرمأ ىلع بلاغ هللاو 4 لعف
 . « هيسرك يهو < ( 788 ) دنقرمس دصق هنأب لصتت

 « ريثك ريغف فلأ فلأ تردق نإ « ءاصحالا هعسي ال ددع يف موقلاو »
 مهبئاتك تراس نإو « حاسلا اوألم ضرألا يف اوميخ نإو “ صقنأ لوقت الو
 <« ببنلاو « ةراغلا يف مهو . ( 705 ) « ءاضفلا مهب قاض ةضيرعلا ضرألا يف
 مهتامف نم هنواصحي ام ىلع باذعلا عاونأب مهئالتباو « نارمعلا لهأي كتنفلاو
 ىلع ( ؟"8 ) مرافظا ةئادح ذنم هنوماعتي ام ببسل ( 70٠ ) بجع ةيآ
 . ( »9 ) بارعألا يداوب ةداع

 نوبسني سانلاو < ( ”س# ) مهتنعارفو كولملا ءامعز نم رق كلملا اذهو )
 تيبلا لهأل هليضفت نم نورب امل < ضفرلا داقتعا ىلا نورختآو « معلا ىلا

 مه



 هلك كلذ نم سيلو © رحسلا لاحتنا ىلا نورخلآو < ( 704 ) ( يلع تيب )
 جاجللاو ثحبلا ريسثك « ( مه ) ءاكنلاو ةنطفلا ديدش وه امنا < ءيش يف
 هتبك رو« ( "0 ) تيعبسلاو نيتسلا نيب هرمع . ملعي ال ابو معي امب 4 ( 75 )
 ينريخنأ ام ىلع « ( 72م ) هابص مايأ ةراغلا يف هباصأ مهس نم ةلطاع ىنميلا
 لوطدنع يدبألا ىلع لاجرلا هلوانتيو ©« يثملا بيرق يف اهرجيف < ( 7 )
 . « هدابع نم ءاشي نم هبتؤي هلل كلملاو 6 هل عونصم وهو « ةفاسملا

 مك



 1 ءاضقلا بالو

 ةرهاقلا ف :سماخأو ذعباللاو زثلاشلا

 نع يبغم لاط تقأ يتلا مايألا كلت رمت ناطلسلا دنع تق امل تنك
 نم اهي موقي نم ةفيظولل مدقف <« )71٠( كالهلاب ينع رابخألا تعيشو 6« رصم
 « ءاكذلاو ظفحلا ريزغ <« )١4١( يسبفقألا نيدلا لامج وهو « ةيكلاملا ءالضف
 هودلقف . هنيد يف عرو < (؟45) سانلا تاجاحل يدصتلا نع سفنلا فيفع
 . ("#) ةنسلا كلت نم ةرخللا ىدامج فصتنم

 يف ممل ادبو « يأرلا كلذ نع اولدع < )١44( رصم ىلإ تعجر اماق
 ىلع ترمتساو (745) ةنسلا نم نرابعش رخاوأ يف ينولوف  (؟؛ه) .يرمأ
 ضارغالا نع ضارعالاو قحللب مايقلا نم (741) اهيلع تنك يتلا لالا
 قحلا نيديال نم "يلع راكنألا عقوو « بلاطملا نم فاصنالاو [ ةصاخلا 1
 ةيكلاملا نم صخش ةيالو يف ناطلسلا دنع اوهسف “ هسفن نم ةفصنلا يطعي الو
 هلام نم ةعطق هولخاد ةاعسل كلذ يف لذب (؟48) يطاسبلا نيدلا لامجي فرعي
 هيلع اوعلخف « معيمج للا لتاق . (؟64 ) هئاضق يف ضارغألا نم ًاهوجوو
 نراطلسلا عجار مث 4ك ( "6. ) ةفافامثو عيرأ ةنس هلم < بجر رخاوأ
 | ةئافامثو ] عبرا ةنس متاخ ةفيظولا "نا عجرأو « هيأر دقتئاو هتريصب

 همحر ةعجحر » لاقي « عجر » حيصفلا انو حيصفلاب سيل « عجرأ » نودلخ نبا لوق 6

 هس طتق ردصملا يف هيدعتمو همزال نيب قرفلاو « ًاعوجر مجرب هسفني وه عجر » و « ًاعجر

 ما



 سداس هيلع اوعلخو < ناك ام ىلعو « ناك ام ىلا يطاسبلا اوداعأو < ىرخألا

 . (9659) [ ةئافاو ] تس ةنس لوألا عيبر

 هب اولادأ مث © (مه+) « ةئامئامثو » عبس ةنس نابعش رشاع ينوداعأ مث

 .(؟هه)رومألا فيراصت هللا ديبو « (984) ةنسلا نم ةدعقلا يذ رخاوأ ىنم

 تسيلو . « هعجوأ لوقت ليذهو هريغ هعجرف ًاعوجر هسفنب عج » ؛ حاحصلا يف يرهوجلا لاق

 «ج.م» '  . ارلك برعلا ليذه

 4م



 زيت نود نودلخ نبا غبسي « ربعلا باتك يف كلذك < فيرعتلا يف ١

 يتلا دوقنلا ىلعو « اناطلسو « ًاريمأ هيمسي وبف « رومبت ىلع باقلألا فلتخ

 ' ريمألا ) وأ ( مظعألا ريثالا ) ةداعلا يف ىمسي وبف « رومبت رصع يف تبرض

 ْ دمهم ةماك عم ًاًمئاد نكلو ( 5

 ينيب دوقنلا سربف عئمدتمي ةومهصومر لون نيل لئاتس باتك عج

 1١4١-١45 ص ٠١ ج "م ءس4 0 رجلا

 ( 9889 -اطاؤ) ص ندع ممو كيب غلأ هومضماق © دلوتراب باتكو

 ءابرقا يأ كلملا ناتخأ نم وأ كواملا ربص ينعي ناك ركوأ ناكروك

 ' باتكو ١» <6 704 : ١9( : #78 ص < ج « ةرهازلا موجنلا ) جاوزلاب كلملا

 فراعملا ةرئادو ؛مسس سس ص « كيب غلأ باتكو « مسو مس. ص دلوتراب

 ناشروك ةماك ةيمالسالا

 (نارق بحاص) ةداعلا يف هيلع قلطي رومتت ناف ةيسرافلا رداصملا امأ

 يماش ماظنو نيدلا فرش عجار ) « بكاوكلا نيب ديعسلا نراقتلا ديس يأ

 سربفلاو )

 . يف برعلا نيخرإملا نيب ديحولا خرأملا وه تارفلا نبا نأ ركذلاب ريدجلاو

 0 تارفلا نبا خيرات ( راتتلا ةكلمم رثادم ) روعست يمسي يذلا رصعلا كبلذ
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 ( م : مسي» ص و ج ) « ًاضيأ رظنا الان 1١١ : مإ4[ه ص4 ذج
 . ( 11: 39 صو ج) . ًاضيأ هضم ( كباتأ ) هامس رخآ ناكم يفو
 هذهتماج دقف ةفاتخم ةروصب نودلخ نا تافلؤم يف اضيأ درتف رتث ةاك امأ
 مثال * : ه.5 ص ه ج ) ديعلا باتك يف ( دتت ) ظفلب امئاد ةيبرعلاب ةماكلا

 نيحيف 4 ىرخأ عضاوم يفو 4 18 : همال41: هوم مث اماد 7 : هذه
 تبتك ( فيرعتلا هباتك يفو - ( 197 ؛ ١١7 ص ؟ ج) هتمدقم يف اهنأ
 ( فيرعتلا) باتك نم ( ج ) طوطخملا يف تءاج دقلو ( رططلا ) يأ ءاطلاب
 نم أطخ يبق اهب دتمي الف ( رظظ ) ١4٠ : ١6 4 ؛ : ١4 ةقرولا يف
 , خسانلا

 نم عجاريف كرتلا لئابق ىدحا ممنأب ةماع ريباعتي رتتلا نودلخ نبأ فصيو

 فراعملا ةرئاد نيمعشل نيمسا ( رتتلا ) و( لوغملا ) يتاكل ةفلتخا يناعملا لجأ
 رصع يف ةيكرتلا مالعالا ءامسأ ةئجبت لجأ نمو « رثت » ةدام  ةبمالسالا
 كبلاملاباقلاو ماسمعاب ل, عوار وهممأ © ةيجافوس . 53 2 لاقم ٌرظنا كملاملا

 .هرإ مو ص اس 1466 سيرابب ةيوبسآلا ةلجما يف

 لوأ اذه نكي مل هنأل كلذ « ةيضيرأت ةيمأ ( عجر ) ةكل نا - ؟
 « دادقي ىلع رومتت ءاليتسا دعبف « كيلاملا ةنطلسلو ماشلاب رومستل لاصتا
 ( م ثوب به الو6 ) ةرهأقلا ىلإ دادغب ناطلس ( سيوأ نب دمحا ) رارفو
 ةدهاعم دقع هملع ( ضراع 4 رصمب قوقرب ناطلسلا ىلإ السر رومتت لسرأ
 رمأ مهتفايض نسحأو لوغملا ءارقس مركأ نأ دعب ًاقوقرب نأ ريغ « ةقادصلل
 قشمد وحن راسو ةرهاقلا رداغ ؛ هبلع روميت كرحت عقوتي ناك امو « مهلتقب
 اهرلا ىلا روممت لوصو دعبو . تارفلا ره فافض ىلإ هثويج لسرأو بلحو
 هشيج عم هجوتو دترا كلذلو « تارفلا فافض ىلع كيلاملا شويج ةمداصم بانتتجاو « ريسلا ةلصاوم مدع ررق ماشلا ىلإ هقيرط يف وهو « اسيدأ »
 . م ٠مو6 ه م١٠ ةنس يهد اهتصاع ىلع لوتساف « دنهلا ىلإ
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 ه م١١ لاوش ١٠١ ) قوقرب ةافو أبن دنهلا يف هنوك ءانثأ يف روميت ممس
 ا اهرظتنا املاط ةحناس ةصرف هتافو ىأرف ( م ١494 ناريزح ٠٠

 ةئيمرأو قارعلاو < ناسارخ قرتخا مث دنقرمس ىلإ ًاعرسم عجرف « ماشلا

 وحن راس مث اهعضخأف ©« ساوس ىلإ لصو ىتح « ىرغصلا ةيسآو « ناجنزراو

 لوألا نيرشت  ه م8٠ رفص ) 2 بلح يف يماشلا شيجلا رسكف بلح
 .كيلعبو صمح قيرط يف قشمد ىلإ كانه نم كرحتو ةنيدملا رمدو( م ٠

 نم مسقلا اذ مه يف هتصق درسب ىرودلخ نبا أدبي اهنيعب ةلحرلا هذه يفف

 ..) ةيصخشلا هتريس »

 « كاذموي محلا تسد يف ناك يذلا يئلاملا ناطلسلا ىلإ“ ريشت هذه - م

 «م11+ه- هالو١ ةنس يف دولوملا < قوقرب دالوأ دحأ جرف رصانلا كلملا وهو
 ناريزحمء«_ ه م١١ لاوشاو يف هرمع نم ةرشاعلا يف وهو شرمعلا مست يذلا

 زواجتت ال ةرتف دعب نكلو م 1١+م  ه م4١ ةنس يف لزع مث م "5
  ه م8١ مرحلا رهشلا نم ثرمتسا يتلا هتنطلسو هتطلس ىلإ داع اموب نيعبس

 نيرشعلاو عبارلا يق وهو م ١١1١١  ه ماه يف هتافو ىتح م ٠6 ناريزح

 (م4 : ٠١١ ص كلاملا فشك ةدبزو 5 ج ةرهازلا موجنلا رظنا ) . هرمع نم

 اك انه ماعلا حالطصالا اذه نودلخ نبا لمعتسي « ءاطعلا ناويد - ؛

 مزجلا) ةمدقملاو ( ١08 : ١ ص . مياسلا كحجلا ) « ربعلا » يف هلمعتسي

 ءاطع ةدام ؟ءله ص عود نيل باتك ًاضيأ رظنا “ ( ١١:7٠ ص نناثلا

 ةلمح يف ةبهاذلا ةحلسملا تاوقلل ةاطمملا تاقفنلا يأ ةيكماجلا ىلا ةراشالا يف
 ةنماخلا ةيلاخلا فم واود دع وقطوم اهو تاقفللا هذه تناك ةنزكع
 ةداعلايف هيلع قلطيو ) عييزوتلا امأ . درفملا ناويدلا رظان وأ صاخلا رظانلا )

 م٠٠11 يناثلا نيرثشت ١م ه هءع لوالاعيبر ؟ه يف أدتبأ دقف ( ةقفنلا مسأ

 ١ : هم ص  ج ةرهازلا موجنلاو# : 5 4 ةقرو«كولسلا باتك ركذي ام ىلع

 . مهرد +0٠" ضبقي ناطلسلا كيلامم نم كوام لك ناكو

 ةنس لوألا عيبر موز يف ترج دق تناك ةادانملا هذه نأ نم دب ال م
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 مرحلا ٠١ ) ساويس روميت ازغ اماق . (م يناثلا نيرشت /١9 - ه م٠.

 مدديهي يذلا رطخلا بلحيف نويماشلا ةداقلا كردأو.( مل لوايأ له م٠
 ةرهاقلا نكلو ةرهاقلا ىلإ راذنالا دعب راذنالابو ريذحتتلا وات ريذحتلاب اولسرأ
 ةبراحل رصم يف دحأ دعتسي ملو « ماتهالا نيعب تاثاغتسالا هذه ىلا رظنت م
 نإ » : افسآ يدرب يرغث نبأ ركذ اك 4< سكعلا ىلع رمألا_دراك لب . روميت
 لوصولا ىلع هدعاست يتلا يه [ ةرهاقلا ءارمأ نم ] دحاو لكل ةينمأ مظعأ

 .( 17:15 ص“ ج موجنلا)'**« ناديملا نم هادع نم ةحازإو رصم ةنطلس ىلإ
 لالتحا ربخ م ٠٠+١4 لوليا /!١ ه م١ مرحملا 7٠ يف ةرهاقلا درو امو

 ةاضقلاو ةفيلخلا ناطلسلا عمج باتنيع وحن هعئالط مدقتو ةم ةيطلم ةنيدل رومست

 تاقفن يف ماهسالل راحتلا نم دوسفتلا مع ةيقك ف يدم ةلوادنل دارفألاو

 قيقحتلل ماشلا ىلا صاخريمأ لاسرإ ررقت ليوط لادج دعبو . شبجلا دارفأ
 ريمألا وهو « ةمهملا هذه فلك يذلا دصاقلا كرحت دقو « رابخألا رمأ ف
 م 514٠٠ - لوليا بواد ه م. ,م رفص ه يف ةرهاقلا نم ( اغب نسأ )

 راطخألا دعب اوكردأ دق اونوكي ملف ةرهاقلا يف هوراشتسمو ناطلسلا امأ
 تفصتاو :لوقيف ةلاخلا « يدرب يرغث نبا » فصيو < قشمدو بلح ةقدحملا

 براضتلو ةيزكرم ةطلس مدعلو هابتتالا ةلقو لامهالاب ةرهاقلا يف عاضوألا
 ( ١١ : 49 ص ج موجنلا ) ) '**كاذتقو ةدئاس تناك يتلا . ءارآلا

 ؟(يف الإ ةيدج ةروصب ماشلا يف جرف ناطلسلا ةلمخل تادادعتسالا أدبت لو

 بلح بنات نم أبن لصو ا كلذو م ١14٠ لوأ نبرشت ١ همه ؟ ناص

 بتك نأ دعبو « ةيرصملا بتكلا راد ةعبط ؟7٠١ : ١١ » ةرهازلا موجنلا يف ءاج ( « )
 لك دصق لج ناك لب كلذ ىلإ تفنلا الو روميت لاتقل نييرصملا نم دحأ 0 مل كلذ نانع نبال
 «.جرم» نطبل ًاروظ بلقنت ايئدلا عديو اهنع هريغ داعبإ رصم ةئلدلس ىلإ هلصوي ام مهنم دحأ

 لاسرا ىلع يأرلا رقتسا تح كلذ يف مالكلا لاطو « ؛ ١١ : ٠١8 » موجنلا يف (««)
 يف انيئسأ راسو كنلروميت ةبج ىلا ماشلا ركاسع زيبجتو رابخألا فشكل راداودلا اغيتسأ ريمألا
 فالتشال دعاقتلاو ليذختلا عقوو ديربلا ىلع ةروكذملا ( ةئاميئاو ) ثالث ةنس.نم رفص سماخ
 6 ا
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 ءاثألا ديؤي «اقبتسأ د اغوب ناسأ ريمألا نمو « شاذرم » شاد روميت ريمألا

 ( 148 - 1! ص ٠ ج موجنلا ) باتنيع نم روميت بارتقا نع ةعزفملا ةقباسلا
 الإ ةيركسع ةمح لاسرإ يف ةرهاقلا يف يئابنلا رارقلا ردصب ملف « كلذ عمو

 قدصي مل ثيحي ةلآضلا نم مهادلا رطخلاب ةرهاقلا ساسحإ ناك دقل . رهش دعب

 نيرشت ٠١يأ ه م١ لوألا عيبر 76)بلح ىلع روميت ءاليتسا ريل لصو امل
 « ةرهاقلا ىلا صاخلا جرف ناطلسلا لوسر داعال نكلو .( م |١4٠٠ يناثلا

 يذلا 6 رومبت ربكألا مودع ىلع » ! داهجلا نلعأ « ةبعارلا رابخألا ًاديؤم
 (**دجانملا برخو... لافطألا لّدق بلح هلوصو نيحو « دالبلا ىلع ىلوتسا

 هذهب « ماشلا ىلا كرحتلا دونجلل ناطلسلا نلعأ » ؛؟ : هد ص + ج موجنلا

 ناطلسلا بناج نم فيوستلاو ددرتلا نم رهشأ ةثالث نودلخ نبا متم تاماكلا
 ًاربشأ ماد يذلا لوفملاو كبلاملا نيب مزأتلا نأ نيبتو « ةرهاقلا يف هئارمأو
 . هتورذ نآلا غلب دق © ةدع

 دق تقولا اذه ىتح- رصم يف هتماقإ مايأ نودلخ نبا ناك : ةفيظولا - 4

 سردم هتفيظو ناك قوقري دبع يف هل يمعر نيمعت لوأف ةريثك فئاظو لغشأ

 باتك ) . مالظزك هالك ةنس يف كلذو « ةرهاقلاب ةيحمقلا ةسردملا يف

 *:1145ص ؛ ج يواسلاو :١١ 7 45 ةقرو لبنملاو 74:4ه9 ص ا/ ج ربعلا
 ةسردملا هذه نس < ( سال و4 ص ؟ ج ططخلا : يزيرقملا ًاضيأ رظناو

 تودلخ نبا نيع دقو « يلاملا هقفلا سيردتب امصصخو يبوبألا نيدلا حالص

 ًاضيأ نيعو « تاوئس ةدع لمعلا اذه يف يقبو « تاسردتلل ًاريدم اببف

 عراش يف « ةيرهاظلا ةامسملا < قوقرب ةسردم يف يلاملا هقفلا يف « ًارضاحم د

 ربعلا باتك) ةكم ىلا جحلا بهذ ىرأ ىلا كلذ ىلع يقبو « نيرصقلا نيب

 هنيع<م 8١"خ6- ه االو+ يف ةكم نم هعوجر دعبو .( ( : هربا صا

 ينيقلبلا رمع نيدلا جارس خيشلا بكر مث . ؟؟ مخ. موجنلا يف يدرب يرغت نبا لاق 6

 ريكألا ودعل ىلاعت هللا ليبس ٍق دابجلا 0 مهيديأ نيب يدوو بجاملا يابقآ ريمالاو ةاضقلا ةاضقو

 رودلا برخأو تابمالا نودص ىلع لافطالا لتقو بلح ىلا لصوو دالبلا ذشأ هئاف كنلرومست
 8 «جم» ملاجر لتقيو مدالب برخم مدصأق هناو باودلل تاليطسا ابلعجاو دحاسمللاو عهاوجلاو

 هن



 فيس ريمألا مسأب ةايسم يهو » شمتغرص ةمردم يف ثيدحلل اشيش قوقرب

 ) ءاهقفلا ىلع ًافقو :روكتل ةسردملا هذه سسأ دق ناكو شمتغرغ نبدلا
 . ( 40 ص # ج ططخلا 1١ : ه١ ص و ج تارفلا

 ةرادإه ملا تدنسأ شمتغرص ةسسؤم يف سيردتلا نودلخ نبا لازتعا دعبو
 دئاوف بصنملا اذه هلبلحف ًادج ةمبم ةيقرص ةسسؤم يهو ةيسربيبلا هاقئاخلا
 تاو 1 ديم فرو طولا فيرقتلا و .ةفاقك هتفر. نع لحق 4 ةيدان
 .(9 1: بال

 هتفيظو لب ةيميلعتلا هفئاظو سيل انه « ةفيظولاب » دوصقملاف اذه عمو
 ةاضقلا يضاق ةفيظو نيترم لفشأ نأ نودلخ نبال قبس دقل . ةيئاضقلا
 قوقرب هئيع امدنع تناك ىلوألا . رصمب هتماقإ ءانثا يف ةرهاقلا يف نيمكلامل
 لوالاىدامجإب يف لزع هنكلو( م "ن6 - ه اله5 ةتس رخآلا ىدامح و) يف
 هتاحالصإ اهتراثأ يلا تاموصخلا بيسب م 6 تاريزح ١ - ه المال
 ١٠ج ) دبعلا باتك يف اهليصافت عجار ) هيلع تكيح يتلا سئاسدلاو ةيئاضقلا
 .( م١ ا( ص ١ ج) نالسود ةعبط « ةمدقملاو - ( هو - هل ص
 (* ناضمر )١١ يفكلذو« ةنسةرشع عبرأ رورم دعب ةفضظوب ةيناثلا ةرمال نيعو
 قوقرب 0 ةثالث ءاهز يضم دعب هنكلو . ( م 1899 -ه م١
 «© فيرعتلا باتك ) ( م لوليا م" ه مءس - مرحملا 19 ) ) يف يأ
 قيباسلا برضلا نم سئاسدلا ببسب ( اهدعب امش 4: 7 07ه ةقرولا 1 طوطخملا
 سيردتلاى لا ةقباسلا تفرح ىلا تعجر ه :لاق ةماعلا ةايحلا لزتعا مث . ركذلا
 ,(** متكلم نع روممت دصلةيروس ىلا دا ةعلاطملاو
 يأ ةلحرملا هذه يف نودلخ نبا لغشي مف « ( 7+ ةقرولا 5 طوطخلا

 « ةئامنامو ىدحإ ةنس نم ناضمر فصتنم يف » , ةيصخشلا هتريم ف وه.لاق (*)
 6« جرعه غال ص

 نأ ىلا هفيلأتو معلا سيردت نم هب ًالغتشم تنك اب لاغتشالل انأ تعجرو » ةريسلا يف («+)
 «ج.م» ,ع امو ص» . ماثلا نع رمت ةعفادمل رفسلا ناك

 الل



 ةقرولا - رجح نا » ةيئاضقلا هتفيظو نم لزع دقف : ماع وأ يمسر نكرم

 .( ١5 : 1١6 ص ؛ ج يراختسلا مم

 ريمأعم اضيأ نيعو (ارادنزاخ ) قوقرب دبع يف ينابعشلا كبشي ناك * 
 دعب ايف حبصأ يذلا جرف وهو قوقرب لفطل ( الال ) ًاببرم وأ اماعم 4 رخآآ
 .«<© ٠١ : ه ص ١ ج موجنلا » ناطلسلا

 يتلا ةعاجلل اسيئرو « طالللا ءارمأ نيب ةيوق ةيصخش اذ كبشي حبصأو
 نأ دعب كبشي يقر دقو . نيقانلا ءارمألا نم ةعامج ىلع ةسارحب ناطلسلا تديأ

 وأ يبرح ريتركس يأ « راداود » ةسترم ىلإ تاروثلا ىدحإ عمق يف حن

 ض  ج موجنلا ) ( م .14٠6 ناسين - ه م٠٠ نابعش ) يف « رصمل يرادإ
 لاصتا ىلع هتفيظو هتلعج دقو «اسمسا ةسداسلا هتيترم تناكو ( ١# : - ؛.

 يفو . ناطلسلا رماوأ ذيفنت ىلع فارشالا هيلا دنسأ دقف « ناطلسلاب قيثو

 همعا رخآلا عسير ٠ يف ناطلسلا عم ةيناديرلا كبشي كرت قشمد ىلا ةلملا

 اولحر دق اوناك شيجلا ةداق رابك نأ نيح ىلع 4م ١4٠٠ يناثلا نيرست 0م

 مقرملا قيلعتلا رظنا ) ( ١١ < ١9 : 1 م4 ةقرولا ينيعلا ) تاوقلا عئالط عم

 نودلخ نبا فيرعت رظناف ةماع ةروصب راداودلا ةفيظو صخب امامأ <« (؟وب

 .( اه ١١< صدى جةمدقملا ) ال هسفن

 كاذناوأ تاكو . سدملا الا انمسي ال نودلخ نبا ءافج ببس نع م

 ةيباعلا هلامعا ىلع ًالبقمو ابصنم ناك هلعلو - « ابيرقت هرمع نم نيعبسلا يف

 نكي مو « ناطلسلا باكر ىلا ماضنالا يف بغرب نكي ل ثيح « هتاساردو

 ةبخاصلا هتريس ىلا فيضت دق ةرفسلا هذه نأ نيحلا كلذ يف لابلاب رطخي

 . ةميظع براحت ةقرشملا
 شيج ىلا نودلخ نبا ماضنا ىلع كبشي رارصإ ريسفت بعصلا نمو -

 ةقفارمب امزام نكي م « ةفبظولا نع ًالوزعم نودلخم نبا ناك املو . ناطلسلا

 نم « هرمع نم ةرشع ةثلاثلا يف ناك هنيح يف ناطلسلا نأ امو . ناطلسلا

 ١م : 14 ةقرولا كواسلا هامم يذلا ) كبشي رارصإ ثوكن لوقلا بعصلا
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 نوكحضاولا نم سيل هنأ اك ؟ كلذ ريغ وأ جرف ناطلسلا رمأ نم ( اهارك |
 يف بغر كبشي نأو « نيفظوملا نم هريغل ناك 5 « كبشيل اقيدص نودلخ نا

 5 هتربخو عساولا هعالطال هروضح

 يلينحلاو يعفاشلاو «يلاملا ةعبرألا رصم ةاضق ءاسؤر ةداع نم ناك «١

 ىلعفاريشالا ناكو ؟ ةيركسعلا هتالمح يف ييلاملا ناطلسلا ةقفارم <« يفنحلاو
 يهو «بهذم لكل دحاو ةاضق يضاق ةاضقلا ةاضقل ًادنسم رصم يف ةعيرشلا
 تثناكو ( م11 - ) سريبب ينلاملا ناطلسلا دبع ف تأشن ةداع

 .*رصميف يمسرلا بهذملا ناك هنآل «ةّيعفاشلا ةاضق يضاقل اذه عم ةيقسألا

 كلذ ىلا فاضي .نيرختآلا نم مظعأ ةيعفاشلا ةاضق يضاق ذوفن ناك اذهلو
 رظنا)اهريغو اياصولا ذيقنتو ىماتيلا لاومأ ىلعفارشالا هيلا الوكوم ناك هنأ

 - ١ ج ةيمالسألا نادلبلا يف ةيئاضقلا تاسسؤملا خيرات د ه روم نايت
 2 ومس ال جم“ اك
 اتونماع»ع 06 1'عجعومتمجاتمسد زانم1 امتع عد م8138 1'0ةلقهتت, طمالهتقر 1 19388, 11 3

 موجنلا ) !**'لالخلا نب يلع نيدلا رون كلذ يف ةيكلاملا ةاضق يضاق ناكو

 ريخآلا ثلثلا يف يبوبألا نيدلا حالص دي لع رصبب ةيبويألا ةلودلا ءاشذإ ذنم اذه ثدح ( * )
 ىسيع مظعملا كللاك مينم ذش نم الإ بهذملا يمقاش نوبب بألا ناكو « ةرجبلل سداسلا نرقلا نم
 فكروسابعلا ءاقلخلا ناك يعقاشلا بهذملا ينعأ بهذملا اذه لعو « بويا نب دمع لداعلا كلملا نب
 .« جي عم» ,نورخألا

 يف ءاج اك« جابيدلا زيرطتب جابتبالا ليت د هباتك يف يتكبنتلا ابا دمحأ خيشلا هركذ («+ )
 لاق « يرصملا يدبيزلا نيدلا رون يضاقلا فسوي نب يلع » . لاق جابيدلا نم ؟ ١5 ةحفصلا
 هتفلاخغكلذ عم تدتشاو تالوقنملا بئارغىطاعتي راصو هنامز يف عربد هقفلاب لغتشا . يواخسلا
 ةئامئاثو ثالثا ةنس مرحلا يف هب لقتسا مث ةده ءاضفلا يف بئانو « ماكحألاب ةفرعملا عم هبهذم لهأل
 لاقو . « لصي نأ ليق تافف كنللا لاتق ىلا ركسملا عم رفاس نمم ... نودإخ نبا فرص دعب
 لامج يضاقلا ىلع ( مل ) و . <48. ةرهاقلا ةعبط ةرهازلا موجنلا يف يدرب يرغت نبا
 ندلارون يضاقلا نع ًاضوع ةيرصملا رايدلاب ةيكلاملا ةاضق يضاق هرارقتساب يسبقفالا ادب نيدلا
 هويزملا دبع نب دمحأ نبيلعنسحلا يبأ نيدلاروف ريغ وهو : تلق د« هتاقو محب لالخلا نب يلع
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 يضاق امأ ( ١4 : 7 ةقرولا طوطخملا فيرعتلاو ١ : 169 4 4 : 7+ ص 5
 كواسلا ) هضرمل ماشلا ىلا بهذي مف - يطلملا فسوي نيدلا لامج ةيفنحلا ةاضق

 :1١1(. 8+ ص يف سايا نبا نكلو مم 7 #0 ةقرولا

 « اورفاس دق يطلملا مهيفو ةعبرألا ةاضقلا نا لوقي »

 نم لوالا مير 6١1ه 0 يف مق ( ص ( يلا دلوه لوم فصخم نا -1

 وهو ةميبم ةروصب ( اضيا رخآ ناكم يف هلمعتسا امبرو ) ائه ريبعتلا لمعتسي

 نأ مقاولاو . ( هاندأ يف 56 مقرملا قيلعتلا كلذك رظنا ) ةنسلا لئاوأ دصقي
 عيبر رهش نم يف ةاضقلاو ءا رمألاويماظنلا هشيج- مم ةرهاقلا كرت ناطلسلا
 < 2 9( ةقرولا كولسلا ) م٠٠11 يفاثلا نيرشت ١و - ه ملء رخلآلا

 ركسعم لوأةداعلاف يهو ةيناديرلا ىلا اوبهذو ( ١6 : هد ص + ج موجنلاو

 .ةرهاقلال امش سس دحأو ليم ماهز دعبتو“ ةيركسع ةلمح موقي امدنع «شيدحلا

 نم / - ةعججلا موي يف ةيناديرلا نم ( شيلاجلا ) شيجلا عئالط تك رحت دقو
 و ةةرولا كولسلا ) م ++١4 يناثلا نب رسثت رنا هم مم رغتألا مسير رهش

 ١ يف ربكالا شيلا و ناطلسلا مهعبتو ) )عة ملا ص 5 ج موحجلاو ه : ب

 .(8م: بالو ةقرولا

 لوألا .ترواك م ه ملء لوألا عسير رهش نم + ف اذه ناكو 1

 5 (ة:ه5 صك ج موجنلاو 4 5 ب ؟4 ةدرولا كواسلا باتك ( 0 ٠٠.1١14

 رخآآلا عيبر رهش نم 4 يف ىرخأ ةرم شيجلا عئالط تكرحتو -

 (١ ب ه مء“ يخلآلا عيبر رهش نم ١؟ يف جرف ناطلسلا كرحتو (  اهدعب

 ؟: مم ص+ ج موجنلاو ١9 :ب ال4( ةقرولا كولسلا ) .م ١4٠٠١ لوألا نوناك

 « « ج2 م »0915 ةنس ىفوتألا مارحلا دجسملاب ةيكلاملا مامإ ىكلاملا يلرقعلاب

 ( 7 ) نورلخ نبا ءاقل 9



 رخنآلا عسسل ريش 6 نيدثالا د7 78356 صأ ج سانإ نبا خيرات يو

 .( احيحص سيلو

 ركاسعلا قيرط ىلع عقتو داو ىلع فرشت ( ةلزنم ) ةطمحم بحقش - 14
 نيرشعونينثا ءاهز ةفاسم ىلع يهو «هنم برقلاب وأ قشمدو ةزغ نيب ديدبلاو
 يتلا ةصاخو كراعم ةدعل اناديم بحقش تناكو ؛ ةيماشلا ةمصاعلا ىبونج اليم

 مو . م 1و. سه ابو ةنس يف ةيئاثلا ةرملا اناطلس اهرثأ ىلع قوقرب حبصأ
 - هم ىف © جرقناطلسلا رفس صخب ايف نورخآلا باتكلا « بحتش ركذي

 نبار 1مهنودو 40 26 وؤمور ناتسرتز سرابف بحقش نع رظنا ( م 1٠٠

 . ( * سداسلا دلجملا موجنلاو < عساتلا دلجملا ) تارفلا

 لوألا نوناك مس هم. ىلوألا ىدامج سيلا موي يف اذه ناك - ٠
 ج موجنلا مسا : 5 مم ةقرولا كولسلا 99 : ب 9 ةقرولا ينيعلا ) م1

 ةعلقلا يف هباكر طح « ينيعلا لوق بسح ًاجرف ناصلسلا نإ ( ؛ :؛ ه1 ص 5
 ييمعلا ). ةرهاقلا نم هوقفار نيذلا « ناويدلا يفظوم نم مثريغو ةبتكلا مويفو
 يقب اجرف ناطلسلانإ : لوقبف ةرهازلا موجنلا فلؤم امأ ( وو : 1 مو ةقرو
 ١ج)سايإ نبا ركذيو ( هاندأ يف رظنا ) هركسعم ىلإ بهذ نأ ىلا ةعلقلا يف
 راوسأ جراخش **” ىتلبألا ىصقلا ىلا بهذ هلوصو دتعانأ ( ؛ : م99 ص
 عجار رصقلا اذه ةفرعم يف ) ةنيدملا يف ةعلا ”ىلصو « ةعلقلا برغ ةئيدملا
 . ( ءاندأ يف تو تاظحاللا

 دقفءاهل هتارايز ىلوأ هذه نكت مف قشمد نع ًابيزغ نودلخ نبا نكي م

 2 2 ا ِ كوام ىف ءاج اى 0. + ةنم قشمد يحاول ىلع لوغملا موجه يف اضيأ بحقش ركذ درد ( +
 تحت بحقشي ةيراحلا ىلع اوقفتاو حالسلا هعمجأب ركسعلا سباف » « لاق « نايت ل ذل » يزيرقللا

 يحاوتنم نراوح لوا يف ةيرق يهر« ««بغابغ » « نادابلا مجعم يف توقاي لاقو « بغابغ لبج

 (جعع) « «٠ مسارف ةتس اهنيب قشمد

 مويلا ىتح ةيقابلا ه0 ةنس ةيئايلسلا ةيكنلا تينب هضاقنأ ىلع هنأ هبف ءاج دق ةرفازلا موجنلا
 «(جعم) قشمدب نيبناؤعلل رثأ لجأ
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 (م ١4.٠ راذآ - ه م١" بجر يف ) ابيرقت ربشأ ةعبس لبق اهيلإ بهذ

 . ماشلا يف شمتيإو مت نيدرمتملا نيفظوملا ابقعم جرف ناطلسلا شيج- عم

 وهو كاذمري احرف ناطلسلا نودلخ نبأ بحص دقو ودحس هصق ةئاصتوط

 .( إال 2 لاو : "إو ص ١ ج سأيإ نبا ) ةيكلاملا ةاضقلا يضاق

 هم٠٠ نابعش ربش نم يناثلا يف قشمد ىلا لصو دق جرف تاطلسلا ناكو

 رهش 2 يف ىرخأ ةرم اهكرتو ( ١:9 ص  ج موجنلا ) م 16٠٠ راذآ
 ريشيو.( 1١ ص ١ ج موجنلا - ) < م ١٠٠ ناسين 89 - مه م١» ناضمر
 ماق هنأ ركذيو ©« ىتشمد يف لوالا اذه هثكم ىلا ديكأتلاب هسفن نودلخ نبا

 ةمدقملا عجار) قشمد بتك نئازش يف ةنوزخلا ةسبرعلا تاطوطخملا ؛ؤ ثوحبب

 كلذ يف نودل#* نبا نأ انه ركذلاب ريدجلا نمو . ( الهو ب مءو - صاب ج
 « سدقلا ىف ةسدقملا نكامالا ةرايز يف احرف ناطلسلا نذأتسا دق ناك تقولا

 ناطلسلا نق قشمد كرت دق ناك نودلخ نبا نأ دب الو . كلذ يف هل نذأف

 ناضمر رهش مايأ رخاوأ يف ىرخأ ةرم ةزغ يف ناطلسلا شجي قل هنإف« جرف

 .( 7 7 ةقرولا 7 طوطخلا فيرعتلا عجار)م14+٠ رايا ل9 دودح ساه معو

 يف الإ ربظت لو « نآلا ىتح ةلوبجم سدقلل نودلخ- نبا ةرايز تبقب دقلو

 تببو سدقلل هترايزا هفصو ىلع عالطالا كرب نف « ةلماكلا ةيصخشلا هتريس »

 .(4١-ه:!ةقرولا 7 طوطخخلا « فيرعتلا باتك) مجاريلف !* نوربحو محل

 لوألا نوناك سو - ه م.م ىلوألا ىداج يف كبلعب رومبت كرت - 5

 . ( ١١" صا ج نيدلا فرش عجار ) م6١

 هام نصا لاق لب ةيصخشلا هتريس يف 6< نورنح » مساب نودلخ نبا حرصي ل ( + )

 ربق اهيق ربظ يلا ةيرقلا يه نرربح نأ الا « ةزغ ىلا ليلخلا نفدم نم تلجترا مث .:« حبسا

 « لاق « توقايل نادلباا مجعم يف ءاج اك ( ليلخلا ) امس لع بلغ دقو - ؛  ليلخلا مهاربا

 ءايبنآلا روبق تربظ ه ه١ ةنس يف هنأ هخيرات يف سنالقلا نبا ركذو ٠ ىربح اضيأ اهل لاقيو

 ضرأب ةراغم يف :روعمتجم مو - ص -  بوقعيو قاحسا هيدلوو لياخلا - مالسلا مييلع -

 «جءم»  سدقملا تيب
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 . ةداتعم تسيل « هتينبأو همايخ برض و نودلش نا ةرابع نإ - و9

 تناك ةينبألا نأ زئاجلا نف « ةينبأ » لبق ىرخأ ةلاك عضو لمتح لا نف
 : برض ةلالدب مايخلا نم برضةينبألا نأ عم فلؤملا لاق اذك ةتقؤم تآشنم

 نأ ( ةحيحص تسيل هخيراوتو 7+ ص » ج ) ركذي هاشبرع نباف ج . م
 روميو « نكاسألاو توببلا » اغلي ةبق يف ترقتسا جرف ناطلسلا شوج

 رابكلا هئارمألو هل نكاسم يني ناك لوطأ ةدم ركسعي ناك امدنع ناك ًاضيأ
 ( ٠١١ صام ج نيدلا فرش ) ًاموي نيرشع ةدمل ةامح يف هئاقب ءانثأ يف يأ

 ةياهيفابونج ةنيدملا راوسأن ماير قت نيليم ةفاسم ىلع اغبلي ةبق تناك -4

 ييواسبلا اغبلي اهانب دقو . مدقلا دجسم نم برقلاب « لاخلا قشمد ناديم

 رصن ةمئقو 4 م: #”©صادو ج موجتنلا ) رصنلا ةبق اهاممو ه ل497 ةنس

 5 4 نويساق ليج يف ىرخأ

 ص ا! ج) اقبلي ةبق قوف .عقاولا روميت بقرم هاشيرع نبأ ىمسيو - 9

 (ة:موو# ص » ج نتملا ) اضيأ نيدلا فرش لوقيو « رايّدسلا ةبقب ( ه : ٠"

 نيدلااقرتق) نايا ةلق صنم لت لقامأ دنع مشب كيلمب كرت سي قوهت نإ
 نم ًابيرقت نيلمم ىلع لت حفس يف ةوبر برق رايسلا ةبق عقتو ( 315 ص ال ج
 اًوح دالبلا نم ةعساو ةعقر ىلع : عيدب رظنم ىلع فرشتو « ابرغ اغبلي ةبق

 ركتيزتاوو ركتيازاوو باتك عجار)اهدحو قشمد ىلع ال نومرح لبج ىلا
 روميت ثكحي مف كلذ عمو 7نلعتصومم ةصق 17ةعنصومع( ١١١ ص ا ج ىشمد
 اغبلي ةبق يف قبي ل اجرف ناطلسلا نأ اك « دحاو رهش نم رثكأ لثلا اذه ىلع
 - هيب. ىلوألا ىدامج - ١* يف رصم ىلا ةعرسب عجر لب « ةدملا هذه لثم

 , دعب ايف قأبس 5كم ١+١ يفاثلا نوناك

 يفنيترم ةدملا كلت يف « هركسعم روميت لقن هتركسع نم نيعوبسأ دعبو
 ىدامجج ٠١ه يفو ( موب « سوال ص م ج نيدلا فرش ) بونجلا وحن لقالا
 آليم ١١ دعب ىلع انطق يف تراك « م 16.١ يناثلا نونك ١ - ه م٠. لوألا
 يف ناكو(#:هو ص + ج موجنلاو 414 : 17ه ةقرولا )اغبلي ةبق يبرغ ًابيرقت
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 يهو (*) ةوسك يف نأك م 1101١ ه 6 .+ يناثلا نوناك -  ىلوألا ىدامج "+
 تقولايقو .( 39 75 ؛+ ةقرولا « ينيعلا ) اغبلي ةبق يونج لايمأ ةرشع دعبت
 ىلع ةعقاولا « ايراد نم ةقطنملا لك يف ة ةرشتنم هشيج نم لئاصف تناك هسفن

 اوناكو .:رومرح لبج يبوتج ةلوحلا ةريحي ىلا « اغبلي ةبق يبرغ لايمأ ةعبرأ
 .(51 مد نم م ءاقتزع قنا ١ تاروح انفي

 دق نيعوبسألا نيذه يف تعقو يلا كراعملاو تاشوانملا ليصافتو - ؟
 خيراوتلانكلو <« نبدلا فرش ًاضي أ اهركذو ةيبرعلا رافسألا فلتخم يف تركذ
 اذه ضعبو اهئايعأي م انألا مرق د دعو دس © ةبراضتم اهل اهوددح يقلا
 (موجنلا باتكو كواسلا 07 يف رمألا كلذكو ) صخألا يفو «بارطضالا
 تك الإ عقاولا يف نكت / “ يزيرقملا اميلع دمتعا يتلا رداصملا نأ نع ءىشان
 ىلا نايحأ دومت هخيراوتو « قشمدب ناطلسلا رككسعم نم ةرهاقلا تلصو
 انايحأو « ةرهاقلا يف رابخألا لوصو حخيراوت ىلا انامحأو 4 اهسفنأ ثداوحلا
 15ه ةقرولا كولسلا باتك آلثم رظنا) ةفلتخم عضاوم يف ثداوحلا ركذ داعي

 ءطقف خيزاوتلا ضعب عم ةرصتخمينيعلا ةياورو (؟1 : 76 ةقرولا مه : 1١
 ركذي نأ ريغ نم نكلو روميت تابلغ ليصافت نم رثكأ دق نيدلا فرش نإ
 . ةيرصملا تاملغلا ةيبرعلا رداصملا دكؤتو . خيراوت اهل

 نيب مقو دق ام تامادطصالا نم نرأ نودلخ نبا لاوقأ تنمضت دقلو
 ركسع يذلا مويلا سفنيفتعقو يتلا تامادطصالاك نيشيللا نم تاوقلا عئالط
 كولسلا ) ربظلا دعب لوألا نونك *ه مري يأ اغبلي ةبق يف جرف ناطلسلا هيف
 مجنيدلا فرشو 6< 5 : هم ص ١ ج موجنلاو ١ ب ”ه و 76 : 7 "ه ةقرولا
 ةيبرعلا رداصملا بسح ىلع يرصم سراف ةئام رحد امدنع كلذو( 804 ص

 ةةوسكلا » بارصلاو« ةروسكم اهناكو ماللاو فلألا نم ةدرجم اذكه فلؤملا اهركذ ( + ) ٠
 اذا لفاوقلا هلزنت لزنم لدأ يه ةيرق :< ةرسكلا » يرخلا توقاي لاق فاكلا مضو ماللاو فلالاب
 امنا ةوسكلا نأ ينفلبو ؛ .( ركاسع نبا ) مماقلا بأ ظفاحلا لاق رصم ىلا قشمد نم تجرخ
 مهتوسك تمستقاو ةيزطا دخأل مهيلا اوثأ ال مورلا كلم لسر اهب تلتق ناسغ نآل كلذب تيمس

 <26 ,عمع>
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 هسفن ( "ثا# ص م ج ) نيدلافرشو « عئالطلا روميت هونج نم يدنج فلأ

 . 9*2 ملاعلا يف ةلايش نسحأ نم تناك ةيرصملا ةلابخلا نإ : لاق دق

 ه يف تراد يتلاك ةروطخ رثكأ تناك اذه عم كراعملا نم اسق نكلو

 «ىلوألا ىدامج م يف ال ) . م 1401 يناثلا نوناك ١ - ه م.“ ىلوألا ىدامج
 حانجلا مزه نأ دعبف ( ٠١ - م : هو - ص * ج موجنلا ةيشاح يف ءاج اك

 « هسفن روممت ةدامق ا اولا حاشا "دص < يرصملا رسبألا

 . ةليدملا قارتخا لواح دقف

 ىدامج ١9 يف تثدح- نوبرصملا اهيف كرتشا يتلا ةفيتعلا ةريخألا ةكرعملاو
 : ؛٠ ةقرولا ) ينيعلا لوق بسحو م +١4 يناثلا نوناك ه - ه م٠ ىلوألا
 هدونج نكأو ( بحقش)وحن بونجلا ىلا هجوتو هركسعم رومبت كرت . ( 9
 نويرصملا نظو( هالعأ 1؟مقرلا تاذ ةظحالملا عجار) (**” ةوسك ةبضه ءارو
 «يرومبتلا شيجلاةرخؤم اومجابيل ءارمألا نم ةعامج مهعبتف«نيم زمنه اوناك مهنأ

 « ةمواقم دعب « نييرصملا اومزهف نيكلا نم تجرخ ةعامج دعب ةعامج نكلو
 مهعسوي روميت مهعبتف . مهفوفص يف بارطضالا بد امل ةنيبمملا ىلا اوتدتراو
 ركذي ال ةيزهلا هذه نع هربخ يف ( 008 ص  ج نيكلافرش ) و ابهنو آلتق
 ىعرت يكل ( ةطوغلا ) ىلا 0 بهذ » : لوقي لب نيككلا نع ائيش
 رمأ.هترخؤم اومجاهف رارفلاب ذولي هنأ نييرصملا عور يف لخدف « كانه هلويخ
 ةدراطملا ت تبتنا ينيعلا ةصق بسحو « مهيلع ضاضقنالاب هتاوق هسفنب روميت
 . ةوسك يف ركسف اغبلي ةبق روميت لصي نأ لبق

 ١ - نييرصملا ءارمألا نم ةعامجم تقحل يتلا ةيزملا هذه نم مغرلا ىلعو «

 ةبق يف ًاركسعم ودبي اك « لازي ال ناك ةيرصملا تاوقلا نم مظعألا مسقلاف

 1: يدرب يرغت نبا لاق خيراوتلا رثكأ نم رهاظ وه ام كارتألا كيلاملا نم اوناك ( + )
 ال لوأب ًالوأ ةيرمتلا نعط نم اونكمتي تح مهحامرأ ةيرهاظلا كيلاملا ترصق دقو » : لم
 ,«جرعمد» . « روميت ركاسع ,ئاردزال

 « ج . م » فيرعتلاب « ةوسكلا » اهنأ نركذ ع

 ليفنا



 «ةقيقحلا يف « نيلوألا نيعوبسالا يفو « ةيابنلا يف روميت مزهني نأب اقثاو اغبلي
 ةليوطلا ةابحلا نم نيكوهنم اونك رومبت عابتأ نم ةفئاط نأ ىلع لدي ام ناك

 (م«مص#ج نيدلافرش عجار ) قشمد وحن ريسلا نم ىوكشلا حضاو نيكاش
 كواسلا ) مهالكب مهنوربخم نييرصملا ىلا نيبرالا نم ةعامج نآلا كانه تاكو

 ج هاشيرع نبا لوقي اك هيخأ نبا ال ) هسفن رومبت دسفحو ( 747 7 ةقرو
 ناطلسلا ىلا هعابتأ نم ةعامج عم بره دق ناك ©« نيسح ناطلس ( 4١ ص

 «رهظي ام ىلع م 15٠٠ لوألا نونك م. - ه م. ىلوألا ىذاج ١ يف جرف
 سايإ نبا١4 : 1 4+ و 4# قاروألا « ينيعلاو 4 * : ب مه ةقرولا كولسلا )

 اذه لوق بسح ىلع . (س5١ صا ج نيدلافرش ةصاخوو ؟ه : #84 ١ ج

 تاوقلا نم رسيألا حانجلا دوقي نيسح ناطلس ناك ( ١ : »+ صا»# ج)
 : ًاريسأ لخأق ( هالعأ مجار ) يناثلا نوناك ه يف تمزه امدنع ةيماشلا

 جورخلاو < حلصلا ًارارم ضرع دق ناك هسفن رومبت نأ كلذ ىلا فاضي

 وهو هتئارمأ دحأ قلطي نأ طرش ىلع نييماشلا ىرسألا قالطإو ماشلا نم

 موجنلاو ه4 : 18+ ةقرولا كولسلا ) بل- يف هورسأ يذلا * ( شماطا )

 (ة ص ج سابإ نباو الإ : ب مو ةقرو ينيملاو 6« ١٠1:هكؤ ص5 ج

 دوقتلا برض روميت بلطب هفدرأ هنكلو ضرعلا اذه نيدلا فرش ديأ دقو

 لو سلو سو : سلا نص وا ياخ هعساب ةعملا ةالص ءادأو

 ١8 يف مست دق ناك اذبك ًاضرع نأ تارابعلا نم ةلمج صوصن نم ربظيو

 خيراتلا ناك ناو ) م١1 يناثلا نونك ؛ يأ  ه م.“ ىلوألا ىدامج 14 وأ
 هلوبقب اوصوأ دق نم نييرمملا ءارمألا نم نأو ( دعب تأسس اك دكؤم ريغ

 روعش نع ( ١4 : ه4 ص 5 جس يدرب يرغت نبأ ) لوقي اك ال هب نيضار

 ثخأ تثني جيز وهر « شمالطا » هاشيرع نبال رردقملا بئادع باك يف ءاج ١)

 كنلروميت باتك رفحو ) : لاق « شللطأ » ؟44 : ١؟ ةرهازلا موجنلا يف ءاسجمو روميت

 «ج.م» ( شاطأ بلط نمضتي ةيناطلسلا كيلاملا ضعب دي لع ناطلسلا

 «جرمط» . ىبالملا ىلع ةممجلا ةالص ةبطخ يف همسا ركذي نا لصالا لعل («+)
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 .ىرخأ لماوع ىلع ًافقوتم قشمد ريصم ناك ةقيقحل | يفو . يركسع فعضب

 ٠9 - اذك ) خوبشلا دحأ بصن فدبتست تناك يتلا ةرماملا. ليصفتو (

 ص < ج موجنلا ميار ةرماقلاوو ناعوت ندا د كسعاو ٠ :4

 سيلا موي يف رصم ءارمأ ىلا ودبي ابق لصو دقو ( 58:1 هه صاكج و ١١

 يناثلا نوناك 5  ه م م ىلوألا ىدامج  +1١مونب ةروك ملا ةكرعملا دعب « م14

 دحأو ٠ لاتقلل ًادادعتسا هحول اهجو ناشيخلا لباقت سيلا اذه حابص يفف «

 يظفاحلازورونو. (هالعأ نا ةظحالملا مجار ) ..نوظراع لكاغلا ف نوح

 كبشيو“يرصملاشيجلا ةئميم دوقي ناك ةسماخلاةبترملا يف يقأي ةبوئلا سأر د

 ةقرولا ينبعلا ) طسولا يف حرف ناطلسلا ناكو . ةرسدملا دوش  751٠م": ( .

 نيدلا ف رشامأ 2 ييعلا لوق بسحأ فص نيعس نم ًافلؤم رومت شيج ناكو

 . خسارفةعبرأ وأ ةثالث ةفاسملادتمب ناك هلوط نإ : لوقيف( سما صا“ ج)
 ىرسيلاو ىنميلانيتيبجلا نم تاشوانم دعبو « ةليفلا نم ةعيلط هتمدقم يف ناكر
 رابخأ تلصو دقف نيبرصملا نيب ريبك جيجض ثدح رابنلا ةياهن ىتح ترمتسا
 14 ةقرو ينبعلا ) هعابثا مهيلع بجاولا ماظنلا يف ءارمالا نيب 0

 الا رول 1 ل نع ةد لصافت 1 هناي ( ل

 . اههريغو كبشيو
 اذهل رومست ةدهاشم يف لحلا اذه ريغ يف هسفن نودلخ نبأ مم اركذ دقو

 نرأ روييت ظحال دقو . اذه سيلا موي يف ءارمالا نيب راد يذلا شاقنلا
 مو < هسفنب موحن هصأ امدنع ىتح اومدقتي مل تاعامج يف نيفقاولا ءارمألا
 هركسعم ىلا مجرف : ارقي فرأ كشر لفجأ جتنتسا كلذلو هيلا اوفتلي

 عجاركلذكو ١١:باهالو 14٠ : 5 6١ا/ ةقرولا لبنملا ) كانه لبللا ىضقو
 . ( هاندأ #7 مقر قيلعتلا

 قو : 1 ةقرولا كولسلا يف نيرمآثملا ءارمالا ءافتخلا خب درات ركذ دقو

 لوا 3 مبوب ه م. ىلوألا ىدامج 1١ 4 14 : هو ص 5 ج موجغلا

 غ١4



 « عوبسأب هملع جرف نراطلسلا عالطا لبق مءافتخا ينعي اذهو .م116

 ناطلسلا نآل ه م.“ ىلوألا ىدامج ١4 نوكي نأ بجي ربظي ام ىلع خيراتلاف

 نروناك “و نيب ةعقاولا ةلمللا يأ مى. ىلوألا ىدامج ؟١ يف اغبلي ةبق كرت

 نيذلا ءارمالا دحنأ ىراك كبشيو . ةزغ يف نيبراشلاب قحلو « م ١1.٠١ يناثلا

 ل ج نيدلا فرش < #” : ب ؛# ةقرولا ينيعلا ) رصم ىلا جرف ناطلسلا اوداعا

 نوؤش ةرادال ًارظان يظفاحلا رورون عم نيع رصم ىلا ةدوعلا دعبو ( ١> 8 ص

 موجنلاو4م ١4٠١ يناثلا نوناك 75  ه م.م ةرغتألا ىدامج ١ ) اهلك ةلودلا

 . ةلودلا يف زكرم ىلعأ وهو ( م : ٠٠٠ ص هج

 ةفاسم ىلع قشمد ةئيدم نم يبرغلا لامشلاو لامشلا يف ةيحلاصلا عقت و“
 نويساقل يلصألا رمملاو ©« ( نويساق ) لبج حفس يفو ةعلقلا نم فصنو ليم
 ةنيدملا نم لاممأ ةتس وأ ةسمخ ىلع( رمد ) ىلا ىبرغلا لالا فرطلا ىف ىدؤي

 كواسلا ) < رمد. .ةيقعي فورمملا رنملا اذه جرف تاطلسلا ةعاج تربع دقو
 يدؤي رم وأ قيرط كانهو ( ٠ : ١6 ص “ج موجنلاو ١١ : 1 ال” ةقرولا

 رمد يبرغ اليم رشع ينثا وأ لايمأ ةرششع ىلع عقي ( نواسيم ) نولشيم ىلا
 نيدلا ردص يضاقلا نوككي ( ؟/:979ص ا! ج ) هاشيرع نبا لوق بسح ىلع
 ص*ج موجنلا ) روميت لاجبر نم ةعابج هترسأ« كانه ًاريسأ ذأ دق يوانملا

 سايإ نباو <« بحقش يف هرسأ ناكم لمح نودلخ نبا ناك نإو ( 9 : ١
 .(هاندأ يف 4١ مقرملا قيلعتلا اوعجار)اهسفن قشمد يف هلعجي (ه:سسع صوج)

 لوق انل رسفي يذلا وهو لايشلا يف كبلعبب نواشيملصي قيرط كاثه ناك

 . كيلعب قيرط تكلس ةعاجلا نأب ( ع : ب ؛٠ )ةقرولا ينيعلا

 جرف نراطلسلا ةعايج نأ ةركاذلا ةزجوملا تودلخس نبا ةصق نإ - »4

 رظنلاب قيلعت ىلا جاتحت « ةزغ ىلإ لحاسلا ةاذاحمب تراس لبجلا اهزابتجا دعب

 . ةرهاقلا ىلا هتدوع ركذت ةرشأتم ةصقل

 لبج ةياهن لوح برغلا و ةبحتم رّمد نم جرف ناطلسلا ةعابجس تكرمت

 نم ةيبرغلا ةببطلا ىلا ابونجم اوُلام مث نمو لامشلا نم ( جلثلا لبج ) نومرح

 مه



 نبا رك ذيو« هقوف اوراس مهنإ ( ه : ب ؛٠ ةقرولا) ينيعلا لوقيو ٠ لبجلا

 متت يداو قيرط يف اوبهذ مهنأ ( ؛4 : هإ ص ؟ ج ) يف قيقدتب هاشبرع
 نعو. دفصو قشمد قيرط ىلع نومرح لبج يبرغ عقاولا ( هللا مت يداو )
 ( :٠١ 5 >4 ةقرولا)كولسلا باتك فلؤم ضيعتسي رمد نم قيرطلا نم مسقلا

 قيرطلا نيبو هنيب « يل ودبي ام ىلع « قيرفتلل ( لحاسلا ةبج نم ) ةرابع
 ثيح ) ةوسك قيرط ىع ابونج هجتي يذلا ةزغو قشمد نيب دتمملا داتءملا
 . بونجلا يف ندرألا روبع لبق ( روميت شيجل ًاركسعم تقولا كلذ يف ناك

 اهل اقيرط ةعاملا تذخأ (مه : ب ؛٠ ةقرولا) ينيعلا ةياور بسح ىلعو
 قرطلا فلتخم عم ةمئاق يف هركذي يذلا قيرطلا « اكع لا نومرهلا لبج نم

 هفرعي ال « اكع قيرطو . بلحو قشمد نم نورختالا ءارمالا اهنم بره يتلا
 سيلو « اكسع ىلا يدؤملا قيرطلا ينيعلا ينعي دقو 4 نورخآلا برعلا باتكلا
 . ءانملا كلذ ىلا بهذ جرف ناطلسلا نأ ةرورضلاب هانعم

 ث"رم ةعاملا هذه نإ ( ٠ : 5 5؟ ةقرولا كولسلا ) : يزيرقملا لوقيو
 *.ص+ ج ) موجنلا فلؤمو « ةزغ ىلا اهعم هتذشأو يلاولا تعدتساو دفصب
 هكلس يذلا قيرطلا روكي دقو « دفص ىلا بهذت ةعاملا لعج ( 19 :
 قيرط ىلا لوصولل قرطلا برقأ ناك امبرو .دفصو اكع نيب عقي جرف ناطلسلا
 ًايرقت الم نيئالثو ةعبس ىلع نوقاق يف هلعلو . يلحاسلا ةزغو قشمد نيب ام
 . دفص يبرغ بونج ًاليم نيس ىلعو اكع يبونج

 ناطلسلا ةعامج هكلس يذلا قيرطلا ءازجا ركذ يف رهاظلا ضقانتلا نإ

 رمد نم نإ ةفاخسب ( ه4 : سس. ص ١ ج ) بتكي نأ سايإ نباب عفد جرف
 « دفص ىلا اوبهذو حلاملا رحبلا لحاس ىلع اولزن ( « رمدق » صنلا يف ءاج )
 سفن جقتتسن انلعج نودلخ نبا نأ ( 14+ و 44 ةقرملا تاركذللا ) دعب ايف نيبتيسو . يلحاس ءاتيم دقص نأ نظ سايإ نبا نأ اذه نم جتنتسيو
 . جاتنتسالا

 نيذلا جرف ناطلسلا شويج نم مظعألا مسقلا انه سانلاب دصقيو - ؟©

 ليك



 نيذلا ريغ ءارمألا نم ةعامج ىلع لمتشيو « اغبلي ةبق يف اوركسع دق اوناك
 لخاد يف مم نيذلا نيرخآلاوةيماشلا شوبجلا ريغو « ًادصق ةيحلاصلا نم هوقفار

 ةبق يف دحأ كرتي مل( :١7 48 ص » ج ) هاشبرع نبا لوقيو . ةنيدملا
 3 اقبلي

 نم دحأ وأ  ربكالا مسقلا نوكي نأ ةقيقحلا يف لمتحلا ريغ نم - "9

 يف اوركسع دق روميت دونج نآل « بحقش قيرط يف بهذ نييرصملا نيبراغما
 يونج ةعقاولا ةقطنملا لع اورطبسو ( بحقش قيرط ىلع ةعقاولا ) ةوسك
 ارا واهورذلا تييريضملا نا رذ ان قاقلا,منوبلا نق وومتق ايدل قوتنا ىلا اغليك
 يف تاليصفتلا عجار) . ( بونجلا ال ) برغلا وحن ناك جرف ناطلسلاب قاحللا

 ج موجتنلاو ١١ : ب الالب ةقرولاو “ كولسلاو 4 ؛ : ب ؛+ ةقرولا ينعلا

 ,.( 99 : »م صا ج سابإ نيار 4 14 : 5١ صال

 «ةيركسع ةدايق ريغب قشمد ثكرت ءارمالاو جرف ناطلسلا رارقغيو - ب

 <ج موجنلا ) نيرخآلا مم اهكرت دق ( خرؤملا دلاو ) يدرب يرغت ماحلا ناكو

 « راغصءارما ةعبرأ الإ قبي ملو ١5(. : 5 75 ةقرولا كواسلا < ١ : 0١ ص
 نيلهألل ةنيدملا نع عافدلا روما تكرتو (؟:ب+٠ ةقرولا ينيعلا) ةرششع ءارما
 ةعملا موي يأ 2< جرف .ناطلسلا رارفل يناثلا حابصلا يف ةنيدملا باوبأ اوقلغأف

 نم اوجرغس مهنأ ىتح م ١+14 يناثلا نوناك 7  ه م. ىلوالا ىدامج ل١
 78م4 ةقرولا كولسلاو 149١ : ٠" ةقرولا ينيعلا ) ودعلا اودراطو ةئيدملا

 00, ( هو سربإ ص ١ ج سايإ نباد 19:5١ ص " ج موجنلاو

 ودبيو 2« اهبوؤش ةرادإو ةروثملا ءادسا ف ةاضقلا ىلع ةنيدملا تدمتعاو

 نبا رود ودبي انهو « ةماعلا نوؤشلا يف نودلخ نبا ةربخم مع ىلع اوناك مهنأ

 لغسي هارنو < لوغملاو كيلاملا نيب امئاق ناك يذلا عارصلا يف لاعفلا نودلخ

 يف ىضم ايف ةراهمب هرودب هيف ماق يذلا يسايسلا ** ىتكحتملا ىرخأ ةرم

 ثيدحلا ىلع قلطت برعلا دنع ةياكملا نال ناسنالاب صاخ حرسملا وه ىكتحلا (+)
 « ج.م » صخأ لوالاب وهو ناسنالاو ةبادلا نيب كرتشم حرسملاو * ليثمتلاب مويلا ىمسي أمر

 ا/ 1١١



 . رصمو ةينايساو ةيشرفإ لاش

 تقبس يتلا ةمهملا ثداوحلل هزاجياب دصقي نكي مل نودلخ نبا نأ رهظيو
 اهفصو ىلع يتأيس يتلا روميت عم ةيعاتجالا لاوحالا ةئيهت الإ قشمد مالستسا
 امدنع ليصافتلا هذه ضعبب مع اهرو«ناكملاو نامزلا ركذ همه نكي لو نآآلا

 . روميت عم راوسألا جراخ ناك

 وهو نييومالا لحسم نم يبرغلا لابشلا ف ةيلداعلا ةسردملا عقت وا

 . اقريش ةعلقلا نم امدق 50٠ ةفاسم ىلع ةنيدملا نم يبرغلا يلامشلا مسقلا يف هسفن
 5 7 لاقم عجاريلف يلداعلا عماجلا ةفرعم ق تاليصفت لع لوصحلا دوت نمو

 1جوومهجتصأتمد 06 طورصقق لمان. فقاقأ1 ومع, 1894, 05 423 ب 4

 ظكط545 ةيوسأآلا ةللا ف ©« قشمد فصو د ناوئعي ©« عب عوريووزمو ريقوس

 2 1س م ركتيزتوو © 7ناعاصعع# ركتيزلو باتكو 6« 184 : ؛!ا"9#" ص

 سلط دعسأ باتكو ٠ موهقمععتو 11, 61 1١ ض ال ج 4 قىشمد » ناوثعي

 . الان ص « قشمد دجأسم »

 ىلوالا ىدا_ج + يف كانه هنكسم لختا دق ناك نودلخ نبأ نأ ربظيو
 كلذو“ ناطلسلا علم ةنيدملا لخد ام لفت م ١1؛4++ لروالا نوناك ايإ» هل مىلء#

 كانهت ودل نا ءاقب ققحت نكم الو . اغيلي ةبق ىلا جرق ناطلسلا باهذ لبق
 . ( هالعأ ١٠١ مقرملا قيلعتلا عجار ) ٠ قشمدل ىلوالا هترايز ءانثا يف

 نيذلا ةاضقلا نم ةيئاث ءامسأ ( 59 هم ص ؟ ج ) هاشيرع نبا ركذيو
 نودلخ نبا اولعج مهنا لوقيو « ةيلداعلا ةسردملا يف تقولا كلذ يف اوممتجا
 ؛١ : نيقيلعتلا عجار طلخلاو أطخلا ذه نع ٠) مهامعا ةرادال ًاريدم
 1 هاندأ 48و

 نبا ةماقإ » فصو هيف لواحي يبرغملا رداقلا دبع ملقي لاقم تالاقملا نمو
 ةلأسملا جلاعي هنكلو ( 74 : 9 تاحفصلا ) « يلداعلا دحسملا يف نودلخ
 . ًاردان الإ ةيضيرأتلا قئاقحلا ىلا تفتلي الو ةيصصق ةجاعم

1١١4 



 . ومس »»7  ص 1955 نيلرب » « ةيقرشلا تاغللا ةلجم عجار كلذك
 1قنأ1. لعو عوصتسممو مانع 01 6ةمكتوا ل هعطع ةجمعوعطمم, 8ععاتم, 19329, مطب 222-33

 نالوسر هب ىتا نيحس روميت نم ضرع رثأ ىلع قافتالا اذه ىرج - 9
 اوشباق © حلصلا ديرب ريمالا م : ةملقلا راوسأ تحت ديعي نم اشرصف !ءاج
 « ؟ه7 + ةقرولا كولسلا ) . « كلذ يف ريمألا هئدحي ىتح آلقاع الجر
 ١6( : مسس) ص ١ ج ) سايإ نبا ةياور بسحو ( ١١:57 ص  ج موجنلاو
 م1+11 يناثلا نوناك ه4  ه م٠ ىلوالا ىدامج ؟*# دحالا موي روميت لسرأ
 : حلص دقع ف ةضواففل صخش لاسرإ بلطي

 اوناك كركلاو قشمدو بلحك ةيماشلا ملاقألل عالقلا باوث نإ ٠

 ةنيدملا بئان نع نيلقتسم اونكو « ةرهاقلا يف ناطاسلا نم رمأب اسأر نونيعي
 ةرهاقلا يف يالا دنع مهسفنا مه نيلوؤسم اوناكو « نيرخآالا اهيفظومو اهسفن

 (عسعتمو-ههممسصر سمو, نيبموموداورف دوك فيلأت « ماشلا »باتك مجار)

 بئان » ناوئعي ١ ج تسريفلا ف دره عردتم, ةصفع# 111, 5.7. ةلهنط ةلوقلاد
 ةقرولا ينعلا ركذي مك (*' رادؤب ) كاذموب ىشمد ةعاق بئان ناكو . « ةعلقلا

 « رادزأ » هاشيرع نبا هيمسيو ( صنلا يف ةلع فرح دجريو ) 14 : ب ١
 « ةعلقلا سراح د هاثعم « رادزب » نيدلا فرش هيمسلو ١١ : 78 صا“ ج

 . ( ٠#" ص » ج يسرافلا صتلا عجار ( لوتك )ول, < معو ص اس َج

 ودبوو « رومنت نم حلصلا بلط ىلع قفاوي مل رادزب نأ نودلخ نبا دصقيو

 تحتبايلا اذه ناك ا نكلو « رصنلا باب نم جورلا نوجرب اوناك ةاضقلا نأ

 . اهنم جورطا نع ممم ةعلقلا بئان ةعاطتسا يف ناك ةعلقلا

 ىفوتملا ) يقشمدلا يينحلا حلغم نب دمه نيدلا سعش نب مهاربا نإ ل سو

 1١4: ص ررودقمل بئاجع يف ءاجر المعجد0وم ١ ص يزيلكنالا صنلا يف درو ( + )

 ,, اينكم ةماكلا ةيهألابر اهنصحف رادز 1 ىعدي اهيثان ناكو راصحال تدعتسا ابئاف ةعلقلا اماف »

 اه م.؟ ةنس ىشعدب ةبرغلا بئان بصن نيدلازع بقلملا رم دزأ ريمالا نأ ةرهازلا موجنلا يفو
 امأ « هريغ هنأ رهاظلاو , ؟؟؟ ءوو.: موجنلا « م١٠ ةنس ىشمد ةعقو يف لثق هناو

 «ج.عم» , رادزب ال رادزد ربغ ةيسرافلاب ةعلقلا ظفاح
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 نيدلا يقت ةداعلا يف بقلي ناك ( م ١4٠1 ناسين  ه م٠ نابعش رخآ يف

 نكامأيفو « انه نودلخ نبا هبقل 5 ال ( 6184:47#4:16 ص 5 ج موجنلا )

 ةيبقلاتاظحالملا عجار هقالخاو يبقفلا هليصحت ةفرعملو . نيدلا ناهربب ىرخأ

 يف ) رومبت ىلا هتمبم يواخسلا لباق دقو 1548 ١7 ص ١ ج يواخسلل
 يف ناشنازاغل نامزلا نم ترق لبق ةيميت نبا ةرايزب ( ركذلا قباسلا باتكلا

 ناك هنال ١» بختنا هنأ ( *» : سسإ ص ١ ج ) سايإ نبا ركذيو « قشمد
 . هاندأ يف هلع ةدراولا تاراشالا عجأر « ةيكرتلاو ةيسرافلا ديحي

 ةعملا موي ترج دق تناك روميتل هذه لوألا حلفم نبا ةرايز تا - مب
 شيواردلا ) حبصأو.م ١4٠١ يناثلا نونك ٠١  ه م. ىلوألا ىدامج ؟١ يف
 ءارقفلا تافص ىلع عالطالا درب نف «ءارقفلا» درج صنلا اذه يف ( نويفوصلا
 اهريياعتو ريقف ةماك يف ةيمالسالا فراعملا ةرئاد عجاريلف مهرئاعشو ةيفوصلاو

 ةماك تسربف يف ؟ ج تارفلا نبا 6 وو دسم : موه ص ١ ج موصعبللا )

 . (« ءارقفلا د

 شيواردلاةيكت يأ“ قاور«دبعم“ةيواز ةماك ىنعم ىلع عالطالا درب نمو
 «ماقناخلا خياشمو نويفوصلا »و 18 : "هه ص ” ج موجنلا باتك عجاريلف

 ةريبكلا قدانفلا تفرع دقو «ةيمالسألا فراعملا ةرئاد يف ( اياوزلا خياشم )
 باتك - عجار ( هحتف وأ نونلا نوكسب ) « هاقناخ » مما تحت نييفوصلل
 مقر يف تاركذملا نم 9 قحلملا يف 4 نييمومود اورف دوكل « ماشلا »

 . اهريغو دحاو

 « هاقئاخ وأ قاورل نيعم مسا ركذ نودلخ نبا صن يف ءىراقلا رظتنيو
 باتك يف تاضايبلا هيلع لدت آ؟ صنلا نم تطقس تاماك نأ لمتحملا نمو
 فقورعملا وه قشمد ف سدئرلا ماقئاخلاو 4 34 : ؟ نو ةقرولا فيرعتلا

 ٠١ ١ص 1١1ج ميبصلا) ةيطاصيمشلا وا ةيطاسيمسلاب اضيأ تيمسو (** ةيحالصلاب

 ةيطاسيمسلاب ةفورعم تناك نأ دعب « ةيحالص » هاقئاخلا هذه نوكت فيك يردأ ال( *)
 دهسا هله رووشملاوماشلاب دب ,يهوطاسيبس ةيسنلابهذه 2 .يطاسيمسلا 2 يناعمسلا ليعس وبأ لاق
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 مسأب ١ ص سلط باتك «(ماشلا) < ص نييمومود اورف دوك باتكو
 . يطاسيمسلا دم نب ىلع ابسسؤم

 نيذلانيربحلاو سيساوجلا نيب نم نأ ناسنالل يحوت لقالا يف ةلأسملا هذهو
 «ةيطاسيمسلا نييفوصلا دحأ » ندملا فلتخم يف مهثي دق روميت ناك “ لاقب اك

 هاشيرع نبا « ةيطاسيمبسلا ءارقف نيب ةرم دهوش دق ناك ههسفنب روميت نأو

 يد . ب فيلأت رومبت باتك مجار( :8٠١48 :١١ خءإ ص” ج)
 . قشمد يف رومبت سساوج ةفرعأ ( ١11١ - )4 ص ) ليئاثكيم

 يضاقلات أ لمتحلا نف يفوصلا خيشلا اقح هعم ذخأ دق عاام نبا: ناك إو
 فرش نم لك ركذي ىرخأ ةبسانم قو ٠ ةشاشبب هلبقتسيس رومبت نأ روصت

 (م#٠ ص روات ةعبط ) يماشلا نيدلا ماظنو ( ١6" : م6١ ص م ج ) نيدلا
 نييئادفلا نم ةئالث لسرأف روميت لايتغال ةطخ عضو دق اجرف ناطلسلا نأ
 ةصاخلا هتممش يف ةالصلا ءانثا يف هلايتغال روميت ركسعم ىلا ءارقفلا سبالع
 ءابدألل رومتت ةقادص نمإ . اومدعأو سيساولا ىلع ضبقلا يقلأ نكلو
 . ماعلاو صاخلا ىدل ةفورعم تناك شيواردلاو

 سلو < ىنثم سيلو « روكذلل عمج وهو « مث » : صنلا يف ءاج مب

 ا*) قوصلا حلفم نباعمنورخنآ ناك هنأ ىلع لدي وأ اوبس اذه ناك نا احضاو

 نمةسمخ هعم ناكو » : ( ,س : ١#» ص١ ج ) سانإ نبا باتك يف ءاجو
 ( طقف ةعاس ) ةيلق ةدم يقب دق حافم نبا نا لوقيو <« قشمد نايعأ
 . 6 رومبل عم

 زيلهد يف يتلاءاقناخلا نأ ينظر قشمدلهأ نم يطاسيمسلا ىبحي نب دم نب يلع مساقلا ربأ ةبسنلا بج
 يرغت نبا هركذو « ... نآرقلا لهأو ةيفوصلا ىلع اهفقر اهل يتلا فاقرالاو هئانب نم قشمد عماج
 قشمد هاقناخ وه لاقو « ٠١ ص : ؛ ج » ةرهازلا موجنلا نم ع هم ةنس تايفود يف يدرب
 ةيحالصلاب ابتيمست ردصم ركذ فلؤلا تيلو . « 74١ : ” » تارذشلا يف ركذ هلو « اهريغ
 « .جيع» :ةديدج- ةدئاف اندمفي ىتح

 راكا يف دجوت ال اهنا 5 عجلاىلا ةبسنلاب ةئيدح ةينثتلا نآل ةببرعلا يف زئاج اذه ( * )
 « ,ج,عظ ٠ تاغللا
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 68 : 58و 7٠١ : 7 ص 5 ج موجنلا ) يدرب يرفت نبا ركذيو س "و
 ام ( 7+ < مسا ص ١ ج سايإ نباو 2« ”خ - « أ ةقرولا كولسلا عجارو
 ام هئارفسل « نودوس » لّدق الول هاوتنا ايف حاذم نبا عدخم يل روميت هلاق

 هبلط يذلا لك نإو < هددع ريسأ نآلا نودوس <« نكلو « ماشلا ىلا ءاج

 ( كلذ دعب تأسس اك ) ةنيدملا مالستسا دنع ةداتءملا ةمهلا تناك ةنيدملا ةرداغمل

 يف ةثدايمل نومداق ةاضقلاو نابعألا نأ نودلش نا لوق نم ربظيو

 مالتبعتالا طوق

 ةنيدملا يف باونلاو ءارمألااهقلغأ دق ةنيدملا باوبأ عييمج تناك املو - #ه
 باب نم جورخلاب حمسي مل ةملقلا بئان ناكو ( ١ :0٠ ص - 5 ج ) موجنلا

 ج موجنلا ؟0: 1 ”+ ةقرولا كولسلا ) روسلا نم حملفه نبا لزنأ كلذل « رصنلا

 م8: مسإ ص ١ ج) هدحو سايإ نباو( ؟٠ : #5 و لال 4 56ص 0١

 لوزتلل [ببس تاقايرس <« قايرس ) ببسلا لامعتسا ركي ( ؟ : بسب و
 ( ٠ صوورب يزود باتك عجار )

 هاشبرع نبا لوقي اك يتلا اغلي ةبقفكاذ ذإ ناك رومبت ركسعم نأ ربظيو

 رارق دعب اهيلع ىلوتسا دق روميت تاك ( 48 ص و4 9: هج صاب ج)
 عضوملا اذ ىلا ًاضيأ ( نسب ص س ج ) نيدلا فرش راشأ امبرو ... جرف

 كانه اودجوو يحاوضلايف اورقتسا روميت لاجرو يفظوم نإ : لوقي ثيح

 كلذغيرات ددح دقو . عئاضبلا فلتخمو ةعتمألاو ةحلسالاو ثاثالا نم تايدك
 .( ملكا يناثلا نوناك ه ملء ىلوالا ىداج موس ف يأ كلذ دعب نيمودب

 نودوس نإ هاشبرع نبا لوق اغبلي ةبق يف روميت ركسعم ءاقب ىلع ليلدلاو
 ٠ كانه نضأو بلح ىلا بهذ دق ناك يذلا قشمد بئان ( نودوس يديس )

 نا.( سوإوص#مج) نيدلا فرش لوقيو « اغبلي ةبق يف اريسأ ذكدعي تام

 عصجار نييماشلا ىلا نيسح ناطلسلا هيف “رق يذلا مويلا يف مدعأ نودوس
 - ه م9 ىلوالا ىداج 1 خيراتلا ركذي هنأف < ؟ : ب مه ةقرولا كولسلا

 دنع ًايح لازي ال ناك نردوس نأ ودبي نكلو ) م1 لوألا نوناك م.
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 600 اير ا ع
 يقنودوس توم خيرات ركذ دقف ( ١45 : 7١ ص 5 ج ) موجنلا ًاضيا عج

 .ملكل هاي

 اذبف « اغبلب ةبق يف ودبي اك يقب ناك نإو روميت شيج ركسعم زكرمو
 فرش ركدذديو . قلبألا رصقلا يف ايصخش وه ماقأ امر هنأب لايحالا يفند ال

 م١١16 يناثلا نوناك و - ه م١ .“ ىلوالا ىدارجت #2 يف لزن دق روميت نأ ن زيدلا

 دعب امق لوقيو« هركسعم ىلآ عجر مث (من مالا ص م ج) انل ودبي ام ىلع
 .(ميم صاد»س كلا )

 « صاختب ا عيا وق وسلا قفا قسلا فاروس نأ

 فرش لوقي اك « كرت قشمد ةنيدم روممت كرت دنعو « قلبألا 0

 ىلا (ابونجو ةئيدملا روس يبرغ عقت يهو ( تابيبق ) يف هركسعم « نب
 « اغبلي ةبق نم ةئيدملا ىلا برقأ لقالا يف ناك هنأ دصقيو « قلبألا 5
 رظنا ) ىلبالا رصقلا يف ةدحاو ةرم روعبت راز هنا « نودلخ نبا لوقيو

 لوالا هترايز دعي نودلخ نبا نأ لمتحملا نمت ( هاندأ .١6٠ مق رلا تاذ ةظحالملا
 , نم ىدراك لب « رومتت ركسعم يف ةمئادلا ةماقالا ىلا جاتحي نككي مل < روميتل
 . ابسفن ةئيدملا نم هب لاصتالا هلع لبسلا

 ةرابعلا هذهو ةفدقتلا نم ميحص ام ه : يلي ام طوطخلا يف ءاج - مو
 لمعتسيو «مهتبحص يف » يأ«مهتبحصو » تأرق دقو « صنلا يف اه ىسعم ال
 اهانعم ةمدقتلاو ١( :؛ه5 ص ا/ ج) ربعلا هباتك يف ةيناثلا ةرابعلا نودلخ نبا
 ( هالعأ يف رظنا ) هل هتارايز ىلوا دنع حلفم نبا نم روميت اهبلط يتلا ةيدحلا
 ص + ج موجنلاو <« ه :ب 85 ةقرولاكولسلا) « تازقط » ب فرعت تناكو

 ةداعلاف يوحتو 4 تاعست » ينعت يهو ( تازقطلا نم ةمدقت ) - ( ”: <

 . اهريغو تاناويحلاوسبالملاو تابورسشملاو تالوكأملا نم ةفلتخم داوم عست ىلع
 نوناك# - ه م١ ىلوالا ىداح « ٠8 اذه تبسلا موي يف روميت لسرأ دقو

 ةقرولا كواسلا) اهب دوعوملا ايادحلا هذه ةيناث ةرم بلطيءالسر (م ١+١ يناثلا

 ( 8 ) نودلخ نبا ءاقل ليدل



 موجنلا)اهماستل حلفم نبا عرسأ دقو ( ١8 : #5 :ص * ج موجنلا ؟ :ب
 :١1(. #5" صغكج

 ىلوالا ىدامح م0٠ تبسلاموي يف روميتل ةيناثلا ةرايزلا هذه ترجو موب

 موبحابص يف ةنيدملا ىلا حلفم نبا عجرو < م 14٠١ يناثلا نونك م ه م٠

 « كولسلا باتك ) م ١60١ يناثلا نوناك 4 ه٠4* ىلوالا ىداج ؟ تبسلا
 تراك نإو ( 71١:5 - 44 : ١ ص + ج موجنلاو اهدعب امو 1 7+ ةقرولا
 يناثلا نوئاك ٠١ هه. ىلوالا ىدايحا؛ نينثالا موي ةرايزلا لعجم سايإ نيا

 نبا اوقفار نيذلاو . ءاثالثلا موي عوجرلاو ( س.م < سبس ص١ ج) م
 كولسلا) راحتلاو نايعالاو ءابقفلاو ةاضقلا نم اوناك روميتل ةيناثلا هترايزيف حلفم

 ص م ج نيدلا فرشو 6« ١6 < #5 ص * ج موجنلاو 4 ؛ ب ؟ ةقرولا
 ةاضقلاو فارشالا نم اوناك مهنإ ( مر ص ج يف) ن 'ندلا فرش لوقي « (مسس

 ةاضقلاوخوشلاو ءاماعلا ىلعلكتيسايإ نبا نأ نيح يف “ مثريغو ءاماعلاو ةئألاو

 .ب م ةقرولا كولسلا ) رصنلا باب ىلا ًالوأ اوبهذو ( :  سس#ب ص١ ج)
 باب حئفب مهل م ا ااا

 نم رخ 1 مسق ىلا باهذلا ىلا اورطضاف «ىتباسلا مويلا يف لعف اي « ةعلقلا
 ٠ ب م7 ةقرولا كولسلا ) ضرالا ىلا م اوطبه مث « ايادهلا لازنإو روسلا

 فرش ءىطخيو ( ٠ : ”س» ص ١ ج سأيإ نباو ١9 : *#4* ص ١ ج موجنلاو

 . ايادحلا جارخال بابلا اوحتف مهنا . لوقي نيح ( مسس ص » ج ) نيدلا

 ةقرولا) كواسلاب اتك يف يبف ( قرولا نم عطق ) ةعقر عمج عاقرلا - 88
 سايإ نبا دنعو « ةقرو » ( ؛ : 4 ص 5 ج موحنلا مجارو ٠١ : ب 7
 رارقإ وأ رمأ ةصالخ ىلع يوتحت ةقرو يهر(م : م”#» ص ١ ج) « لاثم »
 . ةموكحلا نيواود دحأ كلذب موقي ةيمسر ةرابع يف اهتغايصل

 بسحو ( سأيإ نباو موجنلاو كواسلا ) ) رطسأ ةعست ىلع ةعقرلا يوتحتو
 يفو «(ةصاخ) مهلئاوعو قشمد ناكسل نامالا ناك موجنلاو كولسلا يف ءاج اه
 ةروصب ةنيدملا يف ةطبارملا ةيرصملا شويجلاينثتستاأب ةماكلا ترسف رخآ لحم
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 عسماجلا يق نامرفلا اذه ءىرق دقو ( 7١ : 50 ص ؟ ج موجنلا ) ةنقؤم

 نباو 1 : 54 ص " ج موسحتلاو 1١١ 1: ب 5 ةقرو كولسلا ) يومالا

 , (و : مسج ص ١ ج ساإ

 فوناك - ه م٠ ىلوالا ىداج 29 تبسلا ةلمل رومتت اوراز نيذلا نإ

 م دحالا حابص يف نرامالا ةعقر عم اوعجرا هركسعم يف م 140١ يناثلا

 م: ب م. ةقرولا كولسلا ) م ١4٠١ يناثلا نوناك ه4 - م٠ ىلوالا ىداج
 اهلع ربعي ءاسم تبسلا مهلوق ةيبرعلا ةغللا يفو ( 7١ : 58 ص 5 ج موجنلاو
 . دحألا ةليلب ةداملا يف

 محبل روميت ءارمأ دمحسأ لوبق ىلع ةقفاوملا يف نودلخ نبا لوقو - مو
 قيلعتلا عجار ) . ةصاخ ةروصب كولسلا وأ * موجنلا يف ركذن مل ةئيدملا
 ريغصلا بايلا الا حتفي مل هنآل © انمض روكذم هنكلو ( كلم هاش نع يلاتلا

 فرإو « ةثعبلا عوجر دنع ٠ ابطسو برغ » ةنيدملا روس بونج يف عقاولا
 ةقرو كواسلا ) روميت شيج لوغد عني كانه « سلج » رويت ءارمأ دحأ

 . ( 34:87 ص ١ ج سأنإ نباو ه:54 ص * ج موجتلاو 1؟ < ب 5

 » ج موجنلاو 4: بال ةقرولا كولسلا لوق بسح ىرخالا ةصحانلا نمو

 مهيف « نيفظوم نيرئازلا نم ةعاج عاتجالا اذه يف رومبت نيع دقل ١:54 ص
 فرإ .(لاومألا جرختتسمو ريزولاو « ةاضقلا يضاق » « موجنلا يف ) ةاضقلا
 دعب اهف مهيلا ريشي هنكلو « انه ةيمسرلا تانيبعتلا هذه ركذي ال نودلخ نبا

 ركذيال سايإ نباو [ ١١6 مقر ةظحالم رظنا ) ناث رتب هتيمست حرتقا

 . اقلطم تانيبعتلا

 رثكأوأ نيرّمؤم ليصافت تاياورلا تعمج دقف < احيحص سدخلا ناك ناف
 نيمري وأ مومب سايإ نبا خيرارت فالتخا يف ببسلا وه اذهو . دحاو رمتؤم يف

 يف سلجو رومبت ءارمأ نم ريمأ مدقو » 54١:١ موجنلا فلؤم لاق كلذ ركذ لب (*)

 مهتقفاوم ىلا ةراشا هذبف « روميت ركاسع نم اهيلا ربعي نم دلبلا ظفحبل ( اذك ) ريغصلا باب
 « ج.م » هيلا فلؤملا ريشيسو هب اوحرفو نيبماشلا لع كلذ ىشفف د كلذ دعب هلرق ةلالدب

 ال



 . موجنلاو كولسلا يف ءاج امع

 حلفم نبا ةرايزن تودلش نبا ركذ دعب ًادصق يتأي حيرصتلا اذهو - ؛٠
 نرأ اذه نم جتنتسيو . ( واولا ) فرح هرجع اهب طبترمو روميتل ةيناثلا
 ريخا حلفم نبا نأو « ةيناثلا ةرايزلا يف نودلش نبا نع لأس دق ناك رومست
 ه٠“ ىلوالا ىداج 98 قفاوملا دحالا حابص يف عجر امدنع اذهب تودلخ نبأ

 ققحتي هيلعو«( هالعا ”م ةمترملا ةظحالملا عجار ) م ١+ ٠ يناثلا نوناك 4

 اذه دحالا موي يف ( دعب يتأيس اك ) ترج دق روميتل نودلخ نبا ةرايز نأ

 . كلذ دعب وأ

 اللاشسال» قشمد يف نودلخ نبا دوجوب روميت مع افيكو - ١

 نإ :؛ رومبتل حلفم نيا لاق امر : ةيتآلا تالاتحالا كانبف « اذه يف سدحلا
 بره امدنع قشمد يف اوكرت نيذلا ءارمالاو ةاضقلا نيب نم ناك نودلخ نبا
 نيذلا نيب نم راك نودلخ نبا نأو . ةرهاقلا ىلإ هتعاجو « جرف ناطلسلا
 دقعو مالستسالاب قشمد ةداق اوحصنو يلداعلا دحسملا يف عامجالا اورضح

 ةقيقحلا يف قبت مف « روميتل اذه لاق دق حلفم نبا ناك ناف . روميت عم حلص

 . نودلخ نبا نع لأس نأ ىلإ رومستل ةجاح ةيأ

 مل هنأ روميتب لوألا نودلخ نبا عاتجا نع هاشيرع نبا رب نم ودبيو
 نوكي نأ ليحتسملا نم ناك اذهلو ©« نودلخ نبأب ةقياس ةقرعم ةبأ هل نكي

 . هنع حلفم نبا لأس دق

 الإ روميت دنع ًافورعم نودلخ نبا نكي مل هاشيرع نبا رب بسح ىلعو
 ةظوحلأ ىدبأ « ةاضقلا فلتخم تايوه هلبجل هناف حتافلا يدي نيب فقو امدنع
 نودلخ نبا يأ « هاوس نمع فلتخي يذلا صاخلا مدحأ سايل هتظحالم دنع

 ( ؟:897 ص اتكلك ةعبط 54:  ص ١ ج) « مدلب نم.لجرلا اذه سيل »
 يف نايعألا لاجرلا نم هريغو نودلخ نباب لع دق روميت نأ لمتحلا نمو

 تاظحالملا عجار ) ةنيدملا يف اوناك نيذلا هيريبخمو هسيساوج قيرطب قشمد

 . ( ءالعأ بوب مقرلا تاذ
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 ةظحالملا عجار ) يومألا دجسملا نم برقلاب ناك يلداعلا دجسملا ب ؛»

 . ( هالعأ ؟8 مقرلا تاذ

 ىلوألا ىدامج ؟4 « نينثالا ةليل » ةيبرعلاب دحألا ءاسم يهو  ؛#س

 ش . م ١1١١ يناثلا نوناك ٠١ ب هم.

 «ةيبرعلاب) ةقباسلا ةعجلا ءاسم يقحلصلا لوبقل ةضراعم كانه ناكو - (4

 حلفمنبا ءارآ لبقت مو <« ىلوالا هترايز نغ حلفم نبا عمجر انيح ( تبسلا ةلمل

 ةقرولا كولسلا ) م6 هله م٠ ىلوالا ىدايج ؟”» تبسلا حابص يف الا

 ا 0 نأ ربظيو ( 6 0 ل ب 5

 . ( "ل ةقرملا

 حصن دق ناك هنأ اهثعبم ناك يل ودبيام ىلع نودلخ نبا ةشخو - م

 . حلصلا طورش دقعل رومست ىلا صاخشالا دحأ لاسراب

 ٠ يناثلا نونك ١1١١ م٠

 حلفم نبا ناك يلا ةقيرطلا نودلخ نبا عبتا روسلا نم يلدتلا دنع 41

 ءاج اهسحو . رودس ءاقلإ قشمدل ىلوالا ا

 تلمهأ دقو . ليحلا نودلخ نبا لمعتسا ( ب 45 ةقرولا ) لبنلا يف

 مم ةظحالملا يف ءاج ام ًاضيأ عجار) ٠ 11 ها كولسلا يف ةطقنلا هذه

 ( هالعأ ةروكذملا

 نم هيلا بهذ ايف ءىطخ هاشيرع.نبا نأ فصولا اذه نم حضتيو - م

 ودبس ام ىلع صنلاف ( 4:59 ص ا#” ج ) ميعم. نودلخ نبا اوذخا ةاضقلا نأ

 عجار) « مهعم هوذخأي الا مهناكما يف نكي ل » : وه هبف أرقي نأ بجي امو

 4١(.٠ مقرلا تاذ ةظحالملا

 م هنأ ركذ نب . و ( 7١9 مقرلا تاذ ةظحالمللا مجار ) نودلخ نبا نإ
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 ىلع « بغر هنأو « هنع لأس دق ناك روميت نآل رومبت ةاقالم نم دب هل نكي

 يف هكبغرل يروي داققلا نابأ هنأو « ةاضقلا عمر وميت ىلا باهذلا يف 4 ودبي ام

 بيدنملا" يدرأا ىلا" نيشن ادعت انف رمح ىاذلاف 4 هقمالتب لها قص © تاهل

 مدعو هدو باهذلا يف بغرب ناك هنأ وه « لقألا 5 ةقطعن نأ ِ يقيقحلا

 . نييماشلاو نييرصملاب « ناكمالا ردقب « لاصتالا

 قشمدل ابئان حبصأو رويت ىدل ءارمالا زريأ نم كلم هاش ناك - و

 مقرلا تاذ ةلئمحالملا عجار « ؛: 5060 ص ١ ج موجنلا ) روميت نع ًاضوع

 يذلا مهملا رودلاو(5ه: سعب ص ١ ج سابإ نباو 5 ج موجنلاو هاندا يف +

 ًايفاو ًاحرش عوجهماو دلوتراب هحرش دق روميت توم دعب كلم هاش هب ماق

 +. نيو ديو كيباغلا باتك يف

 نراكو « ةعبرالا نا زيكتج دالوا دحأ ناخ ياطقج ناك - ه»

 ءارو ةعقاولا ىرخالا تاع طاقملاو « هناغرفو رغشكو 0 تع

 < اباتلاب متارلا هنلعل زطنلالو:( ام: مقرلا اذا قلشلا مجازا هوساوي
 ةماك هل ناك دقف « تاخ زلكنج هنود اك < نييلوغملا دنع 3 نوناق وهو

 عجار ) طالبلا يف ةصاخةناكم روميت دبع يف ياطقج ةلئاعل ناكو. ةميظع ذوفن
 باتكو ؟متووصعم, مد, 214,171 114716 ص نوجتس يلروف دلوتراب باتك

 ,( ل١9 د زو٠ ص نوونرو وجبقالك مهكرال ص كنب غلأ

 نييئاطقجلا ماجنإ خيرأتلا ريسفت يف ةصاخلا هتقيرطب « نودلخ نبا وزعيو
 مح تحت ىطسولا ةيسآ يف ةوق ٍمظعأ اوحبصا مينأ يو مهتاحوتف يف
 ةيودبلا مهتشيعم ىلع 0 مهنأ لإ زوميتا عسس تحت مث 0 نييتغزوس
 1طوطخلا فيرعتلا باتك عجار ) ةحارلاو فرقلا ةايح نع نيدعتبم ةيئادبلا
 « « ناخ ياتغج » ةماك يف هل اا ةقرو

 :يجنطلا ذاتسالا اهعباط لاق « شالطاس » ةيصخشلا نودلخ نبا ةريس نم م. ص يف (*)

 , « ممصأ ةملك اهقوق بتكو ( شمتغرويس ) طخ ايفوص ايأ لصا شماه يفو . نيلصالا يف اذكو

 22ج مم

114 



 اك نيغلاب ال فاقلاب :ىرودلخ نبا باتك يف امئاد بتكي ياطغج مما نإ
 . ًااد ظفلي

 فلاحا ع هفصو يف نودلخ نبا بانطإو « ةيدايثعا تايحت هذه - ١
 . روميتل هترايز نع هريخ ةيادب ىلا ريشي قباسلا هزاجيأل

 اوناك ةداعلا يف ةاضقلاو . الغب وأ [ناصح نوكي دق بوكرملا - ه1
 .(191مقرلايذ قيلعتلا يف نودلخ نبا ةلغب ةصق عجار ) لاغبلا نوبكرب

 ةبق يف رومدت مع نراك ( »5 مقرملا قيلعتلا يف ) اقباس انيب اك - ها“
 ةنيدملا باوبا نع دحاو ليم نم رثكأ ىلع وهو « ربظي ام ىلع كاذ ذإ اغبلي
 رومتت ناك ثمح يأ © هسواج ةميخ د ايفرح اهائعم « سولجلا ةميخو د
 . هتارقؤم يف سلحي

 ةلحنلا عابتأ نم كش الو ناك « يبرغم وه ثيح نم نودلخ نباو - ه4
 يفاضالا فيرعتلا نأ ودبيو . ةيقيرفإ لام يف يمسرلا بهذملا ةيكلاملا
 ضرغلا ناكو < هسفن نودلخ نبا نم حارتقاب ناك « يبرغملا يعلاملا يضاقلا »
 برغملا يف ًايضاق نكي مل وبف اذه عمو . ًايبرغم ناك هنأ روميتل ديكأتلا هنم
 يضاق ةفيظو تقولا اذم يف دلقتي مل هنإ مث ( 7٠١ مقرملا قيلعتلا عجار )
 . ( 5 مقرملا قيلعتلا عجار ) رصم يف نييكلاملا ةاضق

 ةقرو هب ًافطل دادزيس رومست نأ ًادقتعم ناك نودلخ نبا نأ انل ودبيو
 . كلذ ءارج نم دادزتس هتيمهأ نأو « ممح يبرغم لصأ نم هنأ فرع ام اذا
 « رصم ىلا هئيجم لبق الإ اهبلا دعي ملو سنوت يلاها نم نودلخ نبا ناك نإو

 رصع يف يقبو « طق مصفنت م ةقيقحلا يف ةينابساو ةيقيرفإ لاشب هتلص نإف
 ' نم اوناك نيذلا - « برغملا يف نيبسايسلاو ءاماعلا نم نيريثك هل ءاقدصأ لساري
 . رصم يف هرابخأ نوعبتتي مهتبج

 « قوقرب ناطسلل ًادج ةديفم ةيقيرفا يلاشب نودلخ نبا ةلص تناك دقلو
 راطقالاب ةيدولا هتالص ىلع ةظفاحملل ةيسابسلا هتعاربو هتربخ نم دافتسا دقف
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 ٠ برغلا يف رصمل ةرواجملا

 نيطالسلاو ةيقيرفإ لامش ماكحنيب ماقت نمزلا كلذيفةيسايسلا ةالصلا تناك
 هذه تناكو . ءارفسلاو بتكلا لدابتو يدابتلا قيرطب كيلاملا نم نييرصملا

 هتريس » يف نودلخ نبا صصخيو , اهعابتا ىلع قوقرب رمتسا ةعدق ةداع

 ةادابملا يف ةياعسلا » تاونع تحت عوضوملا اذه. اصاخ الصف « ةصخشلا
 طوطخلا«فيرعتلا) « قوقرب يأ » رهاظلا كلملاو برغملا كولم نيب فاحتالا
 ريشت ©« ةيصخشلا هتريس » يف تاراسعلا نم ًاريثكو ( ١ : 7 نا“ ةقرولا 4 أ

 ًاراشتسم هنوك لقالا يف ىرب دقكنودلخ نبا هب ماق يذلا صاخلا رودلا ىلا

 قاعتلااذه انل رسفي دقو «ةيقيرفإ لاشي صخت يتلا أباضقلا يف قوقرب ناطلسلل

 ءيشب هل نورصامملا هوادعأ هدكؤي امك «نودلخ نبا ثيشت يف بيسلا برغاأب

 طق سبلي ملو ؛دانعلا اذهب صالا يشكارملاو يبرغملا هسايلب « ةيرخسلا نم

 باتك) عجار ةيبرغملا ءايزألاو سبالملاىلعءالطالل ( اذك ) يبرغم ضاق شابلا

 مسوغ مرتم مهصمتسطز عقر هد. ل مص 126,128, 205-202 نابموم يد يورف دوك

 ًايبرغم يقبو ( ؟ءو د مءر عزل >4 ص مامصمع يرمعلا ناولعب

 نبا ) برغمل هءاتنا ىرخأ لئاسوبو هسايلب ًاضراع ايبنجأو هتامح لاوط

 تارذشلاو 5 : ١45 : 18 4 ١49 ص ؛ ج يواخسلا « مم# ةقرولا رحح

 رصعشىلا هعوجر دعي ثعب هنأب ريبخلا درو هنأ 4كلذ ىلا فاضي الاب ص اب ج

 ةلاسرب ( دعب ايف قأس اك برغملا ريمأ ىلا م ا[ ءواس اه م9 يف قشمد نع

 . روميت عم برات نم هيلع رم ال يئزج فصو ىلع يوتحت

 مسارمو دنةرمس يف رومدت مهل قيقد فصو ىلع عالطالا درب نمف - هم

 ةنس يف هتصاع يف روميت راز دقف نتووززو وجيف الك باتك مجاريلف هلابقتسا

 ىلا ادنتسمو هقفرم ىلع اثكتم ناك رومتت » . نأ وجيفالك ظحال دقو ٠4

 .( ؟ول# ب مالإب ص و 7/١ ص ) . هريظ ءارو تسدك ةريدتسم.قراغ

 ناكو . ( تحتاف ) الوأ كت يذلا وه هنإ . نودلخ نبا لوقيو - ه5

 وجسيفالكو « سأرلا ونح عوضخلا ةمالع تناكو«ضرالا ىلا رظني كاذندح روعبت
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 . لاق *' ىنمنلا مهتبك ر ىلع مهونحي مهمارتحا اومدق ( 78١٠ ص ) هتعاجو .

 نيعكار اوقبو «تارم ثالث ةعطاقتم ةروصب «اترودص ىلع انعرذأ » نيمضاو

 . هنم بارتقالاو ضوبنلاب رومبت مرمأ نأ ىلا ةروصلا كلت ىلع

 اهليبقتل طق هدي طعي مل روميت نأ ( 9١ ص ) وجيفالك ظحاليو - هب

 نابتإو «مظع دبس يأ دي ليبقت مدنع زوجي الو . مهتداع نم سيل كلذ نال

 . قئال ريغ دعي انه كلذ

 (ماو سو بو همهم ىلا الالء ةنس نم ) رابجخلا دبع ناك دقل - هم

 هل امامإ ناكو « روميت طالب يف ةيمالسالا ةعيرشلاب ةقلعتملا لئاسملا يف ةجح
 همع ىلا افاضم نأكو ( ١ - ه : اه ص ؛ج يواخسلا عجار ) ةالصلا يف

 هنأب رهتشا دقلو ةيكرتلاو ةيسرافلاو ةيبرعلا ديجي ةقرمالا عورف لك عساولا

 يعبشلا نيبهذملا نيب اطسو الح امل تذختا ةيمالسإ ةديقع لاذتعالاو © يلزتعم

 ناي فلور فالكل هيون راهو لع :بفاش ةيمعل لإ ةينللا"© ىلا
 « يأر بحاصو ًاريشم ًاراببو اليل روميت اومزال نيذلا ةعبرالا ءاماعلا دحأ

 لبنملا ) ( رومبت مجررتم ) ىعديو 9١( : ب 4١ ةقرولا يف) ينيعلا ركذ انك
 ,** ( 99 : ب ل١(م ةقرولا

 نع ةباين ىرجأ « لدجلا يف اعراب ناك املو « روميت عم ماشلا ىلا ءاجو
 عجار)حلذم نبا عم ةصاخو <« ىشمدو بلح ءاماع عم ةدع تارظانم رومدت

 ءاماعلا ىلع ةلئسالا حرط ىلع روميت داتعاو ( 7١ : ب ١4 ةقرولا لبنملا

 نيدلايفص لاق « هلبق نمو وكالوه مايأ ذنم مهكولمل رتتلا ةمحت نم فورعملا وه اذه تلق ( + )

 نيع تعقو اماف » , مع ف وهو دادغب روس نم ةبرقم لع وكالوه هئاقل يف يومرالا نمؤملا دبع

 نبال قاروالا تار عجار « راتتلا ةداع نم وه اك بكر ىلع تسلجو ضرألا تلبق يلع ركالوه

 «.جا.م» مد: + يرملا ةحح

 نم القت 2 دو ص - ةيصخشلا نودلخ نبا ةريس ةشاح يف يجنطلا ركذ تلق (++)

 همم ةنم يفوت اذه رابجلا دبع يضاقلا نأ يميستلا نيدلا يقتل ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا

 : ١١ ىلداكلا شمابي ةعوبطملا ةخسنلا » رضانملا ةضور خيرات يف ةنحشلا نب ديلولا وبأ هركذو

 ,«ج“4ع» 6 5١1أ

1١ 



 ةئحشلا نبا هركذانك مهنم ريثك لتقوبيذعتل اببس مهتبوجأ نم ذختا نييماشلا
 صا ج 2 544- 59714 ص ١ ج هاشبرع نبا خيرات نم هنع ةياورلا لقنو )

 (ةه.ءاد مع

 ضوخم ناك هسفن اذه راسللا دبع نإ » 1١( ص ؟ج) هاشبرع نبا لوقيو

 ( ؟ه - مه ةفيحصلا ؛ دلجملا ) يواخسلا لوقي اذه عمو « نيماسملا ءامد يف

 ناك « روميت ةضراعم مومعلا ىلع عيطتسي نكي مل هنأ ام عم رابجلا دبع نإ
 ١ ج هاشيرع نبا ) ةئحشلا نبا يوريو . نيماسملل ةدئاف اذ نايحالا ضعب يف

 ىقلا « لاتقلايف ىعرص لوغملاو نويماشلا عقو نأ دعب هنا ( ١ : #9 ص
 رابجلا دبع لاقو ؟ ءادهش اوناك نيقيرفلا يأ : لاؤسلا اذه بلح يف روميت .

 فيك فرعي « ةنحشلا نبا » هنإ أرس هل لاق ةنحشلا نبا بناحي افقاو ناكو
 تاراشالا ًاضيا عجار ) <« يعيش رومست نال ًارظن « روميت لاؤس نع بحي
 تارذشلاو «4 :ب ١ه+ ىلا ١ : 1 69 ةقرولا يف لبنملا يف رابجلا دبع ىلا

 .( 580 صال ج

 روميتنأو« ةيبرعلاةغللاب الا ريبعتلاعبطتسي نكي منودلخنبا نأ ابو هو
 مقر قيلعتلا عج بار) ةيكرقلاو ةيسرافلا نم اليلق فرعيو ةيبرعلا فرعي نكي م

 نودلخ نبأ عاّمجا ناك كلذلو « مجرتم مادختشسا يرورضلا نم حبصأ ( 1
 صاخشأ ركذ تأي ل مجرتملا الخ امو «رابجلا دبع ةطاسوب اًماد يرحي روميتب
 روميتنيب تاعاججالا نم هبقع ام وأ اذهيف نيرضاح. اوناك مهنأ لمتحي نيرخآ
 هنابب يف ركذي هنأف <01 هيرو ف ةرح داق نيا ادعام ةرالخ ناو
 نم هتامولعم ىقتسا هنأ رومبتل نوداش نبا ةثداحم نع هريخ يرحلاب وأ ريصتلا
 ًانناج رضح دق ناك « لوقي امك « يذلا زعلا نب , نيدلا باهش - ىعدي لجر
 . عاّتجالا نم

 نيب ( ١6 م١٠ اتكلك ةعبط ©« ص ١ ج ) هاشبرع نبا ركذيو
 د يو لابقتسال قشمد نم اوجرخ مهنأ لمتحي نيذلا ةعبسلا ةداقلا
 يذلا زعلا نب دوم نيدلا يبحم نييفنحلا ة ةاضقلا يضاق مما « هنم نامألا

 نفي



 هنباو  ةرهاقلا ىلا “ىف هنا ريغ « زيربت ىلا هلقنو كلذ دعب روميت هرسأ
 ىقتسا يذلا صخشلا هنأ ودبي ريخالا اذهو « نيدلا باهش ةاضقلا يضاق
 : م9١ ص ٠ ج موجنلا زعلا نبا ةفرعمل رظنا ) هتامولعم ةببش يضاق نبا

 والاب 2 ٠١ : ,”الإ  #»ا» ١٠ ص ٠ ج يواخسلاو < هتسربفو 00: 88+و ١
 (  م١: ج تارذشلاو 1١؟4-

 لوالا مسقلا نع ةباجالا بنحت نودلج نبا نأ ةظحالملاب ردح اممو - ؟٠

 لمعتسا يناثلا مسقلا نع ةباجالا دنع هنأو « برغملا نع روهبت لاؤس نم

 . « يدالب » ةضماغ ةماك

 لوأ نيرشت ؟4 هام نايعش ١ يف سنوت نودلخ نبا كرت - ١
 لاوش لوأ يف ةيردنكسالا ىلا هلوصو دعبو . جحلا ةضيرفب مايقلل م خ9
 ىلا رفاس مث نمو ©« كانه اربهش يقب < م ١88٠ لوالا نونك م -ه 4
 كلذ يف هجح لجأ دقو 4 م 1مل - ه1 ةدعقلا يذ لوأ يف ةرهاقلا

 .:راطلسلل هناذثتس ذئتسا دعي كلذو م ١مل ه 74 ةنس الا هب مقي لو تفولا

 نبا يف خيراوتلا عجار ) م 1884 - هالو٠ يف ةكم نم عجرو < قوقرب
 ( 18 : ؛هم صاب ج ريعلا باتكو ٠7:سا 1١ : 1١١-45 ص و ج تارفلا

 باتك ) ه 4 تناك ةتسلاف « ةبيرطضم ةرابعلا نأ حضاولا نم - +9

 دق اهدحو « نيناثلاو » ةرابعلا تسيلف ( اهدعب امو ؛4ه١ .ص ال ج ربعلا
 نرقلاف . ه م٠ ةنس يف تناك روميتل نودلخ نبا ةرايز تناك لب <« تطقس

 نودل نبا نأ لمتحلا نمو « نماثلا ناك لب عباسلا نرقلا نكي مل « اذه د

 ةطوطخم يف هلخدأ مث « اغراف يقبقحلا خيراتلا وأ ةنسلا كرت دق الوا ناك
 (*(هاندا ف م4 مقرملا قيلعتلا عجار ) اهتءارق نم خسانلا نكمتي مل ةروصب

 ةريثك انايحا ثدحيو « عباسلا نرقلا نم ةهادبلاب يه اهركذ قتلا م١٠ ةنس نا : تلق («)

 ةعبسلا سايتلاو سكملاو « عساتلاب » عباسلا سابتلا ابطوطختو ابعوبطم ةببرعلا بتكلا يف

 ًاطالغا كلذ ببس دقو « سكملاو نيعستلاب نيعبسلا سابتلاو سكملاو « مستلاو ةعستلاب عسسلاو

 وأ نيعبس دودعملا ناك وأ « نينس تاثم يا انورق دودعملا ناك اذا ًاصوصخ ةريثك ةيضرات

 «جخ ٠ | .,, نيمست

 انفو



 ناك ثبح « ةرهاقلا ىلا يل ودبي ايف ريشت « مهراوسأ لخاد يف » - <# |
 ( ؛ : 408 صال جريعلا يف ) فيرعتلا باتك يفو . '** قوقرب نكسي
 نم ةرهاقلا ركذب ًاريثك نودلخ نبا ديشي (84 ص ؟ ج) هتمدقم يف ًاضياو

 ؛ هتذتاسا دحال امالك ركذيو « رشبلا عمتجمو « ايندلا ةنجو « ملاعلا ةصاع اهنا » : الئاق ةنيدملاب هباجعإ نع ةحاصفب ربعيو « ةفاقثلل زكرم يه ثيح
 .(١؟:؛ها' ص ا/ ج ريملا) باتك « مالسالا دجي ري مل ةرهاقلا ري ل نم د

 هذه يفف « اهدعيو نوكت دقو « اهددعب » ابقرح ةرابعلا لوقتو - 4
 شرعلا ىلع قوقرب سولجل حيحملا خيراتلاو . سولجلا ىلا ريمضلا دوعي ةلاحلا

 ( مجال ص ه ج موجنلا ) م 18489 ينآث نيرشت ؟5 - ه ال4 ناضمر ١4 وه .
 ةنس رطفلا دبع موي لاوش لوأ يف ةيردنكسالا ىلا نودلخ نبا لوصو ناكو
 ريشع ينثاب شرعلا ىلع قوقرب سولج دعب م ١887 لوالا نوناك م١  ه ال44
 ربعلا باتك « م ١» أطخ انإ» ص ١ ج نالسود ةعبط ةمدقملا يف ءاجو ) موي
 اذه « لماك ددع وهو « ةرشع » نودلخ نبأ ركذ دقو ١:109( ص ال ج
 .تودلخ نبا لجس دقلو . حيحصلا خيراتلا همهي ال انه هنأ ىلع اضيا لدي
 ءاج ا « هيلع تماق يتلا ةديدعلا تاروثلاو < قوقرب مح نم ىلوالا تاوئسلا
 ” ةمدقملا يف كلذك و كه. 144444416404979“ 5/صو ج )دب !اباتك يف
 . قوقرب ناطلسلاك> يف رصم يف نآلا يسفن دجأ : لوقي ثمح.(ال" نصا ج

 يف لوغخسلاو ةرهاسقلا يف شرعلا قوقرب ءالتعا ركذ نيب ةرتفلاو - "6
 هناب كاذ ذإ هسفن ىلا راثأ دق نودلش نبا ناف ًادج ةريصق روممت عوضوم
 نأ انل ودق . قوقربي لوالا هعاتجا ىثح ركذي لو ةيردنكسالا يف ناك
 . ًابارطضا صنلا يف

 ىلا ) ابيلا تبكرف ضرغلا ءاضقل يدالب نم تن ؛ تلقف » نودلخل نبا لوق صف ( + )
 هذه نم ( ةئاعبسو نيناثو ) عبرا ةنس رطفلا موي ةيردنكسالا ىسرم تيفاوو رحبلا ( رصم :

 اشاثما يف فورعم وه يك ةكلفملا يعت تناكو؛ةيردتكسالا يف تناك حارفالاف هل هجو ال فلؤنل ادب يذلا ء كلملا تخت ىلع ( قوقرب ) رهاظلا سولجل مراوسا لخاد يف تاحرفملاو ةنماثلا ةثالل
 «ج .غم>»

 نفت



 وأ يزكرمو يماقم » ةرابعلا لمعتس نودلخ نبا نأ ربظي - 5

 لمعتسا يذلا ىنعم لا سفايو 2 انأ 1 ريسلا ريمضلا نم الدب مخفتلا )» قالهؤم

 . (99:44ه و 75:449 صال جز دبعلا يف

 نم عراك « ينابوجلا اغينطلا ريمالا نا انه نودلخ نبا ركاذي الو - 57
 ىلا همدق دق ناك يذلا اذهو « ذئمايأ طالبلا يف ةماك ذوفن تايصخشلا رثكأ
 يواذسلاو“ 18 : 7 ؛45 ةقرولا لبنملا ) ) رداصملا يف ءاج اك « قوقرب ناطلسلا
 نبا ىلا فرعتلا بلط دق قوقرب ناطلسلا ناكأ ملعن الو ( هناؤ5 ص 4 ج
 . هيلا مدقي نأ يف هتبغر نع برعأ هسفن وه نودلخ نبا ناك مأ < نودلخ
 هي فراح انج ف يراد نباو < ناطلسلا نيب ءاقتلا لواف رمالا ناك ايأو
 . هكسو ناطلسلا ةايح ىده تماد

 ًاثيش(08:1178و15:149/5و 1١ : ال4 ص ه ج )ريعلاباتك يف ركذ دقو
 افينطلاا طاخم نودلخ نبا اهمظن يتلا راعشالا عجار « كلذكو « ينابوجلا نع
 ًاضياو « ٠١ه 15 : 7 ةقرولا 1 طوطخملا فيرعتلا باتك يف » ينابوجلا
 . ءالعأ يف ةمدقملا

 ىأر دقف « قوقريب هتقالع لصصافت يف انه نودلخ نبا لغسدي الو - 4
 هلع ىرجأو ©« نراسحالاو منملا هيلع ردأ « ًاريصنو هل ايماح قوقرب يف
 نبا فرتعا دقلو . هلا ا لك يف ةيبدأ ةدناسم هدناسو « ةيخس تايارج
 باتك ) «* ةبحاصملا كلت نم اهانج يتلا دئاوفلابو قومرملا هزكرمب نودلخ
 (اهدعب امو ب ه؟ ةقرولا 1 طوطخلا « فيرعتلاو 4ة46-١8 ص ال ج ربعلا

 ىلع ايتقو محلا نم « نودلخ نبا ىلا ريبكلا نسحلا » قوقري علخ انيحو

 نم مبرهذم يف ال امومع ةيكلاملا ىلا ليي ناك قوقرب رهاظلا كلملا ناطلسلا نا يل ربظي (*)
 و ناطاسلا اذه نأ تلق ام ىلع لدي « ةينيد روما ةدع يف رارصالاو ةوقلاو ددشتلا
 دمه ندلا سو ةاضقلا يضاق سلجم ىلا رمثتج راد داتسا لاب يلحلا اقيئطلا ريمالا بو

 موجنلا ) نيديقم لئامش ةذازخم يضاقل اهنجسف لتقا يضتقي دقي اب اهيلع ىعداو يبرغملا ياركرلا
 «ج.م» ( 011١ ةرهازلا
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 « م 88١م4  هال١ ةيناثلا ىداج ه » يرصانلا اغبلي هب ماق هيلع درت رثأ

 37| قئاقللا نم حضني امك بيرم رودب نودلخ نبا ماق

 نم معز ماق م ١١45 يناثلا نيرشت ١ - ه ا/١1 ةدعقلا يذ ١# يفف

 سلجي دقعب <« يرصانلا مزه نأ دعي 2« شاطنم همسا ماب ص نايصعلا ءامعز

 نس ”نأب ىوتف ىلع لوصحللا ءاماعلا نم مهريغو ةعبرالا ةاضقو ةفيلخلا مهي
 ةدعقلايذ ؟ه يف ىوتفلا هذه تررح دقو . عورشم ءيش قوقرب ىلع برح

 نودلخ نبا مضتربك أ ةعامج ىلع تضرعو م ١49 يناثلا نيرشت 5 -- ١7

 نيذلا لك ىونفلا ىلع مقو دقو ١١١ : ٠١( ص ه ج تارفلا نبا ) هريغو

 نيعقوملا نم نودلخ نبا ناكو ( ١٠١ : ٠ ص و9 ج تارفلا نبا ) اورضصح

 .:نيطب اهيلع

 بلط,م 4١هيناثلا نيرشت 80  ه 7و١ ةجحلا يذ © يف ةليلق مايأ دعبو
 نباك ناكو < اضيأ ىوتفلا هذه ميقوت يكاركرلا دمج نيدلا سمش نم شاطنم
 ضفر ارك رلا نكلو “ يرمعلا نوحيش هاقناخل اخيشو ايكلام « نودلخ

 جموجنلاو < م : ١8 ص و. ج تارفلا نبا ) ةعلقلا يف نجسف اهيلع عبقوتلا
 وك رلى ؟ : ؛ م١4 صه
 ةاضقلا ايضاق يي اركرلا نيع داع ( 32 : 6٠٠ ص هج موجنلا) م ٠١م٠ طابش

 ( هزاز سيم ورجل 14٠" :١١ ص ه. ج تارفلا نبا ) نييكلاملا
 .قوقربةحلصمل ةداضملا ىوتفلا ىلع عمقوتلا هضفرل ًاريدقت ناك اذه نأ ودبيو

 ةداضملا ىوتفلا ىلع اوعقو نيذلا ءاماعلا لماعي ل مومعلا ىلع قوقري ناك نإ

 موجنلا ) . هتدوع دتعت يللبع نع اضعم 0513ه عوف ةوسقب هتنطلسل

 ةيسربسلا هاقناخلا نم نودلخ نبا ةحازا نأ لمتحملا نمو( هوه ص هج

 يفف. قوقرب نم نودلخ نبأ فقوا ةجيتن ناك هتنطلس ىلا قوقرب ةدوع دعب

 ةدوصعو يرصانلا نايصع ثداوح نودلخ نبأ ركذي « فيرعتلا » باتك

 . ةئطلسلا ىلا قوقرب

 له



 اقوقرب ناطلسلا نأ افيضم (؛ :#5*7- - ب #5 ةقرولا 1 طوطخلا )

 يأ « اذه انموي » تح لاق سردي هتيب مزل هنأو « هل ةنسحلا هتلماعم ددج

 . م )"و6 - ه الوإ# ةنس لوأ

 ١٠١ يف اضاق ةيناثلا ةرملا هنيبعت ىلا طقف انه نودلخ نبا ريشيو - 4

 . (هالعا يف * مقرملا قيلعتلا عجار ) .م 1١95 رابأ ١؟ه م١١ ناضمر ربش

 باتك ) يسنتلا دمحأ نيدلا رصان نراك هيلا راثملا ىفوتملا يضاقلا نإ

 يطوبسلاو 4:14١ ص * ج موجنلاو 84 : 5 76 ةقرولا 51 طوطحلا«فيرعتلا

 . ( ١6" ص ١ ج سابإ نباو ١:١8 ص اا ج

 ها/4+ ةنس ينيرملا لاس وبأ هنيع برغملا يف نودلخ نبا ناك انيح ٠
 رخآآل م يفهحرشي امك «ةفيظولا هذه لامعأ تناكو « ماظملا يف ارظان م "ه5

 مقرلا تاذ تاركذملا « 0١ ج ةمدقملا ةمجرت ١١ : ملوو9 ص ١ ج ةمدقملا )

 ًايضاق ةقيقحلا يف نكي مل © اذه عم نودلخ نبا نإو « يضاقلا ىلا دوعت ( ٠

 0 . برغملا يف

 تاطلسلا نأب حيرصتلاوحيرصلا مالكلا بنحت نودلخ نبا نأ رهبظي - ا/١

 اذه ثدح . هلزع يف ببسلا اوناك نيذلا هءادعا نأ ركذو « هلزع دق ناك

 طوطخلا فيرعتلا باتك عجار) م ٠ لوليأ )مه م٠ مرحملا 1١ يف

 .( 1١1-١8 ص ال؟ ةقرولا 5

 برغملانم ءزج يأ نم «حضوأ ةروصب قباسلا هلاؤم روميت رركي - 9
 « هلع ةباجألا نم بنجتي نودلخ نبا ناك يذلا لاؤسلا ؟ تودلخ نبا ىتأ

 هسأر طقسم نع ال « هلمع نع لأسي ناك روميت ناب ايعدم

 « بتاك » اّمِإ أرقت نأ نكمملا نم . ةحضاو تسيل ةرايعلا هذه وس

 «بتاكد وأ «تناك» و «كانه كلم مظعا ىلا دوعت تناك يتلا « تناك » امإو

 «مكح كلم مظعأ » لجأ نم ءاهنيب ةطبار ةيأ نود نم « برغملا » دعب يتأت

 877, 8زرمداعممم 8ءااطوقور 2, 130 )٠١*١١( ةحفص عارتيب نامروسباتك عجار
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 ٍق اوشاع « نامي - يلرع لصا نم مهو © نودلخ نبا فالسا نإ 4

 ةقيقحلا يف نودل“. نباو . ةيقيرفإ رطق ىلا هوبأ لقتناو ةليوط انورق ةيليبشإ
 «دالب» هذه تناك . ةيقيرفإ ةمصاع دبعلا كلذ يف .تناكو <« سنوت ىف دلو دق

 عساولا اهانعب نكلو < برغملا فرعت اهلك ةيلابشلا ةيقيرفإ تناكو ةقيقحلا يف
 برغملاب» فرعت تناك ملقالا نم ةمبملا ةثالثلا ماسهالاف ىّمضلا ينفلا اهانممب امأ

 اك« وأ < قرششلا يف ةيقيرفاو « طسوالا ا « برغلا يف « ىصقالا

 . ماشلا ؛ يأ « « اميلإ برقألا » لوقي

 نمرهاظ نيلوالا نيميلقالا ىلع ةداعلا يف اهراصتقاو « برغملا » ةرابع نإ

 <« ا: ٠١4 ةحفص *” ج ةمدقملا ) ) للا اذه ريغ يف هسفن نودلش نبا ةباتك

 م مقرلا تاذ تاركذ حلاو 119 ةحفص  ج نالسود ةمجرتو 5 : ١8
 ( ©« شكارمو ةيبونجلا رئازجلا امه نايرغملا »

 2 ف ينعي 2« نودلخ نبا لوقي اق« يذلا 6 يناوكبا برغملا » ةرايعلاو

 « ىصقالا برغملا » هرودب يمد يذلا » يبخادلا برغملا » مهباطخ فرع

 باتكل يدرولا نبا لييذت يق « يناوجلا برغملا » ةروصب نيترم اذه ءاج

 .ه 64 خيراتب 88 91:145 ص غ ج )ةرهاقلا ةعبط «رصتخملا » ءادقلا يبأ
 نسحلا يبأ ناطلسلا لقن ىلا ةريشم ساف ةماك حالطصالا اذه لباقي انهو

 نيدلامالع ناك يف هيمي مالطصالا اضيأ دجوتو + ىكوت ىلإ كانه نم ييرللا
 دك. 201 عدط ءن عرب ةتوز هه فيلأت نيدلا ءالع خيرات عجار « ةروبشملا

 نم تاضختنمو تاظحالمو ةلءلو ةليل فلأ نم تاطوطخم ةدع ىلع تاظحالمو

 ١ :روني صال ج18449 سيرابي ب ةينطولا بتكلا رادب ةنوزحلا تاطوطخملا
 181 ةأمزنعم خل ملدا, 5021م ةانع كانعأونن ع5 همقتال ةءاتأأ8 068 ددلللع عأ 56

 طاتلأو”, طمازعمو ءأ ةدعامولتاو ع5 مهمهانوممتأك 0ع 18 8ئطا1ماطغواتع 6

 طوعاقر 1887, 21111

 ةريشعلاو . برغملايف ةيربدبلا رئاشعلا نم نيتريشعلا قدح مننا اذه بالم
 .ءالؤه بسنو لصأ لوح ةفلتخم 2 تايرظن كانهو . « ةحابنص » اهعسإ ةيناثلا

 برغملا يف هتانز محي ربعلا هباتك نم لوصف ةدع نودلخ. نبأ صصخ دقو

 ل



 كلذكو ١98« ص  ج ريدبلا خيرتو تالسود باتكا١ ص  ج ربعلا باتك د

 ؟ ج < ١4 ©9910“ ؟ ل “40 < ةحفص ١ ج ةمدقملا يف » تاراشالا عجار
 . « ًاضيا ةماكلا هذه نع ةيمالسالا فراعملا ةرئاد يفو 1-10414 ةحفص

 «قحاللا لصفلا يف ةدراولا ةيفارفجلا ءامسالا ىلع عالطالا دري نمو - ال“
 تاعبطلاو ةيمالسالا فرامملا ةرئاد يف تالاقملا عجاريلف « ًاتوقاي ادع ام
 . ر ملقب نييلامشلا نييقيرفالاو نيينايسالا نم ىطسولا روصعلا باتكل ةريهشلا
 . 8. 16 مممومموما لاستفو رب  يفيلو < © موون يزود

 رشع ةسخ نم فلأتت برغملا ةيفارغج نع ىرخأ ةصق كانهو - ا
 دم اهرشنو « نودلخ نبا ةذمالت دحأ « يناكلمزلا دمحا نبا ملقب ًارطس
 يهو < 164 ةحفص 194144 ةنس قشمد يف يوغللا عمتجلا ةاجم يف ىلع درك

 فرإ . هنم تستقا اهنأ لمتحلا نمو « نودلخ. نبا ريش ام دح ىلا هيشت
 . عوضوم لا رهوج يف رثؤت ال ةريسيلا تافالتخالا

 نرصبق نيوطي ©« تاقرو سمخ ىلع يوتحت ةداعلا يف ةساركلا نإ - 8
 | طوطخلا « فيرعتلا يف قاروالا نم ةدع مقرت ناو 4 نيل لوقي ام ًارشع

 . تاقرو رشع ىلع يوتحت ةساركلا نأ ىلا اضيأ ريشي

 ىلع يوتحي نراك دج اف « اهيتبجو ىلع ةبوتكم تناك قاروالا نأ امبو
 كساباراك.ك باتك عجاريلف رثكا اليصفت دري نمو انل ودبيام ىلعةحفص ٠

 .« 1هال 4 هم ةحفص ؟ ج ةببرعلا قاروالا » تراوتعي 2 1عوموطومماع
 طوق فعوطاععطع 2وعواعم 11, 142, 57

 ًاضيأةتشر هنف ءاسحلاو «ةنوركسملا د يه يزود دنع « ةتشرلا » 6

 نم امهريغ ِق ةتسرلا ركاذت مى هةمححم ف عامصهومو ساكنيتس لوقي ا

 خياطم يف ةفورعم تناك اهنكلو < لوغملا ماعط نم صاخ. عون اهئاب تافلؤملا

 يف ةيرصع اهنم فانصأ دحوبو ( :١4 ١١ه ص ةدبزلا » ًاضيأ كيلاملا

 ةمدهصويو كريدنل باتك يف ءاج اك « اياتشور وأ ةتشور وأ ةتشر » ماشلا

 . مممووطوو هن طلعامدم, 5, 96 ةيلشر لكش ىلع 7 ص ميسو لاثما

 (4) نودلخ نبا ءاقل لطأ



 رك اذ ءاج ثيح 74 اه ةح فصال ج ةطوطب نبا تالحر يف اضيأ تدروو

 . ةسئرفلا ىلا ىتأ اك تمرتو ةتشرلا

 "لمع هومقعع © عصا ءعاتعب ندع 1'هص ولك كتاعع عأ وقلتع 1'هط طمأغ 296 لان

 اه16 08116”

 8 عمم قوات ةعاصت رثخلا نبللا عه لكؤيو خبطيةيرطالا نمهعون اهانعم

 ةيبرعلا تاطوطحملا يف ةسارد ناوئعب 5 هههنمومد نوسندور باتكو

 «”ج هاشيرع نياو مقر اال ةحفص ةصاخو ١؟مدقم ةحفص خبطلا رومال

 5معطعع طعم ةانع 16و 0هعيطعدأك ةعوطوو مءاهاتتو 8 18 هيئهقنمم :1١ 54 ص

 ةسسانملا سفن ىلا ربظي ام ىلع ريشي وهو مو 16-95ة,هوو. م. 138ه. 9
 وهو «قولسملا محللا» مدق يذلا ماعطلا ىمسيو « نودلخ نبا اهيلا راشأ يتلا

 نأ ةصاخ ةروصب ركذي 7:55 ةحفص » ج يفو « لوغلا ىدل فولأم ماعط

 . اهنم اولكأ نيذلا نم ًادحاو ناك نودلخ نبا

 فراك نودلخ نبا نم رومبت فقوم نأ ةيبرعلا رداصملا نم حضتي - م*

 « ةيحا نم باذجلا هربظمو « ةزيمتملا نودلخ نبأ حمالملل رظنلاب ًادج ايدو

 ٠١ ج تارذشلاو « ب ؟4 ةقرولا كولسلا < ٠١ ةحفص ب 4( ةقرولا لبنملا »

 ةقرو ةبهش يضاقنبا» هئاكذو هتنطفو هتغالبلا**'ىرعأ ةيحان نمو41*:ا// ص

 دقو «« 0. ٠9 ةحفصا ج هاشبرع نياو 899 ةقرو رحح نباو ؛ 0١

 حافس « هرودب ينارصنلا كلما تبذتجا يتلا يه ابسفنأ تافصلا هذه توكت

 هايإ ًادعاو « هطالب يف ءاقبلا تودلخ نبا ىلا بلطي نأ ىلا هتعقدو « ةملبشإ

 « ةراقم ةنوركعم وه « يفوركعم هنر ةيلقت » حالطصالا اذم بيرعت نأ رهاظلا (*)
 تاليطتسم لكش ىلع ةطوسبم راغص ةطئملا نمعطق يهر موبلا قارعلا لهأ دنع ةفورعم ةتشرلاو
 « لادلاب ةدشر اهثومسيو « تيلف مث سمشلا يف تففج مث ةئيجع يهو نيكسلاب تعطق « رافص

 «جاوم» ءاسحلا عم ال زرلا عم مهدنع خبطتو
 هماركا ىلع روميت ريمالا تثعب يتلا بابسالا دادع يف نردلخ نبا ةغالب فلؤملا لاغدا («+)

 نبا نأو ةييرعلا فرعي ال ناك رومبت نأ فلؤلا مدق دقف باوصب سيل هيلع لابقالاو همارتحاو
 ةيبرعلا ةفغللا لبحي وهو هتغالب قوذتي نأ روميتل نكمي فيكق ةيبرعلا ريغ فرعي ال نودلخ
 (ج.ع) , اهسفن

 نركب



 ؛ ج يواخسلاو ١١:١ ةحفص ا! ج ريملا باتك ٠ هبلا هدادجأ كالمأ ةداعاب“

 . ( ؤ؛وه هحفص

 « نييعفاشلا ةاضقلا يضاق يوانملا مهاربا نب دمه نيدلا ردص ناك - م١

 هلسرأ ىلا ةمهملا ببسي « ةيصخشلا هتريس » يف الوأ ©« نودلخ نبا هركذيو
 -ه م0٠م بجر يف « جرف ناطلسلا نع ةباين «مت » رئاثلا ماشلا ىاح ىلا اهب
 ( ه:#*4 ص ؟ج موجتلاو4 76 : ب اله ةقرولا 1 طوطخلا ) م٠ راذأ
 «دئادشلاو نحلا نم ًاريثك ىساق دق ناك يوانملا نأ برعلا نوشرؤملا ركذيو

 هفحز يف هعم روميتهذخأ امدنع بازلا رب: يف اقرغ تومي نأ لبق نيجس وهو

 ؟لاب ةقرولا) < م 1401 ناريزح ١٠ ىلا سيام ١٠١ - ه م١ لاوش يف اقرش
 + ج يواخسلا «  م : ١ه هحفص + ج موجنلاو < 0 : 189 < ١ه:ب
 نم اورف نيذلل لوفملا بقعت ءانثأ يف ؟ريمأ لخأ دقلو ( 6# : »غ4 ص

 يناثلا نوناك وب - مل. ىلوالا ىدامج 7١ يف اذه ثدحو . رصم ىلا قشمد

 ١4 يف روميتل ىلوالا هترايز ىلع انه ملكتي نودلخ نبا ناك ذإو . م
 يوانملا هاساقيذلا بيذعتلاف م11 يناثلانوناك ١٠١ هم. ىلوالا ىدامح

 ( 7 ص + ج ) هاشبرع نبا ركذيو . نيخيزاتلا نيذه نيب ةرورفلاب أدتبا
 رومبت يدي نيب يضاقلا اذه رضحأ امدنءف « يوانمل ىرج ام ةلصفم ةروصب
 ضرألا ىلع هبحسب روميت رمأف « هئاقفر ىلع ايلاعتم ناذئتسا ريغ نم سلج

 ركذي يذلا لصفلاو ؛برضو نيهأو « هبايث تقزمو « بلكلا بحسي امك »
 نبا ةرايز ىلع هيف ملكتي يذلا لصفلا دعب يتأي ةثداحلا هذه هاشبرع نبا هيف

 «قشمد نايعأ» ناك امدنع ام موي يف ترج اهنا اضيأ لوقي هنكلو < نودلخ
 فرشلا بابشب نولفري مهداعأ ©« يواثملا بيدأت دعبو < هروضح يف نوسلحي
 يناثلا نوناك ه - لوالا ىدامج ؟* يف ربظي ام ىلع اذه ناك . 2* ' ةجببلاو

 نرودلخ نيا عم ميثمو ودل نبأ ةرايز لبق ( ”8 مقر قيلعتلا عجار )

 زع يف هدنع هماقأو « ةعلش نابعألا ءالؤه نم الك سلأف » هاشيرع نبا مالك صن ( + )

 (ج.ع) - 1١ صا «رورسو زع يف رودصلا يمحرشنم مهدر مث . ةعفرو

 نفت



 : يروانملا يضاقلا بيذعت ربخ

 تاؤينتلل حالطصاك « ناثدحلا » ةرابعلا انه نودلخ نبا ”لمعتسيو - م؟

 ىلع أرطت يتلا تالدمتلاب ةصاخلا « 51-144إ/ا ةحفص ١ ج ةمدقملا عجار د
 يتلا ةعقوتملا ى رخألا ثداومطلاو تايروطاربمالا ةروثو لبقتسملا يف تافالخلا
 ةئنبم تاؤبذتلا هذهو . ةماع ةروصب « يمالسالا ممتجما يف لبقتسملا يف رثؤت
 تعمجو . ةرحسلاو نيمجنملا تاباسح ىلعو « بيغلاب مجرو ةيرس ديلاقت ىلع
 تاؤنتلا ةداع نا . محالملاب تيعم بنتك ِق تانبكتلاو تاؤبنتلا هذه لثم

 لاقم عجار » ؟* برغملا يف رشع عبارلا نرقلا يف ةرشتنم تناك تانبكتلاو

 مولو  مو# ةصحفص ٠ جا 9947 سيربسه ةلجم يف جعمدسم اير
 ةرئاد يف دهومومدمتو دلانردكام لاقمو < ةهدووتت, 1943, دعت 2121
 صصخت و . زومرتما هع ةقامسم, 8.7. مهلقطتس محالملاةماك يف ةيمالسالا فراعملا
 « ؟.ؤ-١ا5 ةحفص ال ج » عوضوملا اذهب ًاليوط الصف هتمدقم يف نودلخ نيا
 سرب 9و4 ةحفص ؟ج يساس يد فيلأت ةيبرعلا ةغللا يف تابختنم باتكو

 وهو © نودلش نبا قبطي انهو طم مدع, هجم مصفتطتمع ةعوطع, 11, 298-37
 خيراتلا يف روميت نأش عافترا ىلع « برغملا يف اهماع ناك يتلا تاؤبنتلا ملاعلا

 , 0 .هفقلتتيل
 خيرملاو يرتثملا وأ < يرتثملاو لحز امه نيريبككلا نيبكوكلا نإ - م

 ؟99 ةحفص ال ج نالسود ةمجرت 198 - ١419 ةحفص ” ج ةمدقملا عجار )
 ( "00 صا مقرب تاركذم ١9# صو مقرب « تاظحالم » تاركذم
 عجار  جودبلا ةقطنم يف ولدلا جربو ناذيملاو ءازوجلا يه ةيئاوملا ةثلثللاو
 مسيو : اا ةحفص ١ ج عمموصم## ركنربس ةينفلا تاحالطصالا سومأق
 حيتافمو ٠ طزمالوددعو هع ةهمطصتممل لعمق, 5, 173.9,1 5 4١١ه ةحفص
 , موسب_ ”؟ه ةحفص مه. ؟وامم نتواق ةعبط مولعلا

 صيشلتيف بجعلا» يف روكذم وه اك ٠ رصعلا اذه لبق برغملا يف ةرشتنم تناك : تلق (*)
 «جرم» ه١ ةنس هياتك ىلمأ دقو « يشكارملا دحاولا ديع فيلأت « برغملا رابخا
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 ةعباسلا ال ةتماثلا ةئاملا دصقي نراك تودلخ نبا نأ حضاولا نم - م4

 . « هالعأيف 5 مقرملا قيلعتلا عجار »

 1914 ةحفص ا َج ةمدقملا عجار 4 سيدأي نب يلع يب ملاعلا اذه نعو - مه

 هباتك طوطخم نم ءزجي لسرأ دق نودل*. نبا ناك ساف يف عماجلا اذه ىلاو

 ةمدقملا ةمجرت عجار م ١و  ه و4 ةنس يف ةرهأقلا نم ةيده « ربعلا »

 ةلجم يف » 8. دهن مممهموم1 لاستفورب يفيل لوق بسحو ١١8 ةحفص١ ج

 كمان ةقئهفاونور 1923, مم. 161 -168 6 ١5١-158 ةحفص ؤا0 ةنس ةيسآ
 ىلع يوتحي سماخلاو ثلاثلا تادلجلا : ىبعلا 0 اذه ءازجأ نم مسق ناك
 « نايورقتلا عماجو تسروف ٠ 4. ها لب . 7 اتك عجار ؛ نودلخ نبا ءاضما

 ١١9١ ىلا ١١55 ماقرالاو ؛ مقرب تاظحالم ٠ * ةحفص ١414 ةعبط ساق يف
 هداملمودع 3ع 12 36هدونثع 0-0:111وعهننوأصسع 3 17ةو,ر عز, 1918, 2. 6 5. 4, ةطل

 دمو 1266 م 1

 : يف 6 « رثأت »رقت دقو ةطوقنم ريغ « أ ٠ طوطحملا يف ةماك نا - م

 « رثاث ١ وأ « جا طوطخلا يف

 نب يهاربا » يدوهيلا مجنملاو بيبطلا اذه ىلا نودلخ نبا ريشيو - مب
 ١« ةحفص ".4 ةحفص ا ج ريعلا باتك )6 فيرعتلا هباتك لوأ ف « رزرز

 ص 4 ج « ربدبلا خيرات » »و عيممم تالسود باتك كلذكو ا“ ةحفص ؛١١

 رزرزنب مهارب ١ فثمأ ٠ كئوامزجم قمه 8ويطوممور 297, 328-327 1 د اسال

 . هرصع يف ةيئارصنلا ةيئابسالاو ةيربعلاو ةيبرعلا بتكلا يف ًادج فورعم

 . سرس « زاورز « لزرز « رازرز » تافالتخا همسا نيودت فو

 ساف يف م ١هم  ه الهو ةنس نانع ىبأ طالب يف بطي ناك امدنعو

 دعبو © .:رودلخ نبا ىلا رزرز نبا فرعت « ٠4.” ص « ج ربعلا باتك »

 « رجألا نباب ىمسملا سماخلا دم ناطلسلا ةمدخ يف رزرز نبا لد كلذ

 .نراوضر نبا بجاحلا توم دعيو . هطالب يف ًامجتمو ًابييط ةطانرغ كلم

 سنوثلا نبا « وردب ينارصنلا كلملا ةمدخ يف لخدو ةطانرغ كرت عيظفلا

 نران



 . حافسلا وردبب فورعملا هلاتشق كلم

 فترأ املو هميجنتو هبطب رزرز نبا تقبس يتلا ةميظعلا ةرهشلل ًارظنو
 لافتا نودي ةيفتما» نق ةعاع ةروصب دوبلا انقل للا لع ذك وزقي
 تدنسأ امدنعو . هئابطاو هيراشتسم نيب عبفر زكرم يف هلمعو < انسح
 د هيلا اهدئسأ م 1854  ه 7560 ةنس يف ةيسايس ةمبم نودلخ نبال
 قاثيم ذقع ةضب « ةيليبشأ حافس « وردب ىلا بهذيل ةطانرغ كلم سماخلا

 «وردبىلا تودلخنبا مدق يذلا وه رزرز نبا ناك « نيكلملا نيب سو ةقادص

 نيب ىرج يذلا عاتجالا اذهل فصو ىلع عالطالا دري نمو . ًاريثك هل ًاحدام

 نودلخنبا ةايحخيراتي ةمهملا ثداوحلا نم ثداح وهو - نودلخ نباو وردب

 قباسلا ربخلا لثاملا صنلاو 1٠١ - ١8 هحفص ا ج ريعلا باتك ) عجاريلف
 . ( جو ب و . أ تاطوطحملا يف

 يف يدوببلا بيبطلا اذه رابخا نع ىرخأ ليصافت ىلع كوصحلا درب نمو

 رابخ قف ةنطاسالا و: ىدتتلاا بطلا نبا كاك يارب قولا رداقلا
 ١ ومس ةحفص ١ج سلدنالا باتك و47 41ةحفص ١جا759 ةرهاقلاةعبط«ةطانرغ

 كيرشنارب كلذكو 4« ١؛ه ةحفص 4 ج يواخسلاو 24 154 < ٠١6 هحفص
 م8611 ص“اا ج نييصفحلا دبع قف ةيقرشلا ةيربربلا ناوتعب 2. 8دتصفعطست#

 ىيحي نبا ةيلادك باتك عجاريلف ةيربعلا رداصملا ىلع عالطالا درب نمو

 ةرئادو ؛ با صام“ جموس ويكلوز ةعبط « ةلايشقه تيلشلُد ناونعب
 ةحيلولا ةناكم ىلع عالطالا لجا نمو . <78 ص ١١ ج ةيدوهملا فراعملا

 »7 3. ؟افطعا, لشيف. ج .و لاقم عجلر نييقرشلا ءاناخلا طالب يف دولا
 ١ ال١ ج دموي ةلغ يف عمعدت دعت

 ِق نودلت نبال اماعم ٍلبآلا مهاربا نب دمح هللا دبع وأ خيشلا ناك - م

 نبا هيمسيو . يحورلا نودلخ نبا روطت يف مظع ريثأت هل ناكو < برغملا

 هيلعلكتيو« لقعلا ىلع ةينبملا مواعللذاتسا مظعأ و «برفملا يف ماع مظعأ»نودلخ
 صك ج ةمدقملا )فيرعتلاو ةمدقملا هيباتك نم ةدع عيضاوم يف مظع باجعاب

 نيا



 يفو ىرخأ نكامأ يتو6#4 هحفص ١ ج ربعلا باتك < سور <« سوء < 1ع
 (؟؟ةحفص ؛ ج <« 4١96 "مم هحفص  ج « ربربلا خيرات » نالسود باتك
 مقرملا 7888 ةحفص “ ج « ةنماكلا رردلا » باتك يف هتمجرت مجار كلذكو

. 

 ءيجب نع ةرسيتملا ءارآلاو ثيداحالا ميج نودلخ نيا مدقيو - 5

 .1الام سا 9 ةحفصاج ةمدقملا نم صاخ لصف يف «رظتنسملا يمطافلا يدبملا »

 ةمدقملا» نماثلا نرقلا يف برغملا يف "يلو مظعأ نودلخ نبا هيمسيو - ه٠

 هنكلو بودي يبأ ىلع نودلخ نبأ سردي مل . « 191 ال١ هحفص ١ ج
 صخش روبهظب رشب يذلا يفوصلا يسيدابلا يحي ايركز يلأ هديفح نم هنع عمس

 . بهذملا دئاقع ددحي « نيسطافلا ةلالس نم

 روسست ءاقلل فيلتم وهوةنس نيعبرأ وأ نيثالث ذنم هنإ : لوقي نيح - وو

 نباف هلثم كلم اذه اتنامز ىتح مدآ قلخ ذنمةطيسلا هجو ىلع ربظي ل هناو

 علطا دق هنأو « نرق لاوط روميت ةريس عبتت دق هنأب عماسلا رعشي' نودلخ

 محلا هئالتعاو < روميت بسن نع نودلخ نبا هاور امو . هلامعأو هتريس ىلع

 هباتكو « سماخلا دكملا د نيعلا هباتك يف اهنود امك ةيسآ يف هتاوزغو هتالمحو

 لبقرومبت نع ةيخيرات تامولعم ممج دق ناك هنأ ىلا ريشي ةقيقحلا يف فيرعتلا
 نع هرابخاب اذه ةببش يضاق نبا ديؤيو . ديعب نمزب يملاعلا متافلاب يقتلي نأ
 كتمجرت ًاضيأ تبتك دقلو» هيف لاق يذلا روعبت عم لوالا نودلخ نبا عاتجا

 نماهيف درو ام حبحصت نم اونكمتنل يلع اهأرقأ نأ يف بغرأو « هتريس و

 نودلخ نيأ لأس هبسن نع عمس امدنعو « كلذ ىلع روميت قفاوف « ماهوالا

 ىلا اومدق دق اوناك مهب قثوي راحت نمد . نودلخ نبا هباجأف كلذب مع فيك

 .( ١6١ ةقرولا < ةببش يضاق نبا ) هدلب

 ظافتحالاناو.اهسسأ يتلا ةفالخلل مث نمو كلمال ءالولا يه ةيبصعلا - هوب

 ١٠ج ةمدقملا اوعجار » اهنع دوذلا ف نوبغري نيذلا ءالؤه ىلع فقوتي ةفالخلاب

 يهو « ةرككفلا هذه تناك دقلو « ةمدقملا ف ىرخا تاراشإو #9 ةحيففص
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 تافلؤل اعوضوم « يعاّتجالا نودلخ نبا ماظن يف ةمبمو ةيساسا ةركف

 م. ظهصادع يسايموب 1 .و ع مومو دايأ . ك تاسارد عجارد. ةريزغ ةيبدأ

 32. ةطعسنما يريمخ قو 2م ةوطعتعلت يليرباك بالاو عب هضم لوول. جو د

 . « هاندأ يف رداصملا تسربف "عجار » 8. عمويمهم1 لاتنزور ياو

 ةمهسم ةروصب ةسايسلا ةبحولا نم تارابعلا هذه تلمعتسا دقو وس

 ملاعلا يأ « ةقيرطلا سفنب ماعلا نودلخ نبا مسق دقلو . ةمورالا ةيحان نم

 عوضوم هتطاعم دنع © برعلا نيرؤملا راظنا تحت ةداعلا يف نأ يذلا

 سانجالا نم ريثك ركذي وهفي« © ةحفص ه ج ربعلا باتك عج -ار د نييقوحلسلا

 « ا ةقرولا 7 طوطخملا « فيرعتلا باتك اضيأ 0

 اوناك نييناربالا نأ يديلقتلا يصصقلا قرشلا خيرات يف ءاج دقو - 4
 ناريا نم مدقلا مهكح رقم ىلا فيضأو . ملاعلا يف بوعشلا ىوقأو مدقأ نم

 « نييلباب طبنلا ريتعي » طبتلا ةكلممو ناسارخ « يبرعلا قارعلا ناك يذلا »

 . 19:16( ةحفص ١ج ربعلا باتك

 !١6: ةحفص 8 ج ريعلا باتك :ةريصق ةدمب هلبق وأ ةاروتلا عوشي دبع يفف

 ىدحتف © ناريا شرع ىلع « دعب اق يتأيس اك » رهشوتم سلج « 4
 يريطلاعجار ١ : 165+ ص ١ ج ربعلا باتك هكارتالا كلم«باسارفأ هتطلس

 بايسارقأ لزنأ اريخأو «ريكالا هدج مسأ وه كرت نأ دجت 4 :١ عمل صو َج

 (؟ : ١١9 ص ا ج ريعلا باتك) رامدلا سرفلا ةكلمب « ربشوتم توم دعب

 « روميتل هتلباقم يف نودلخ نبا هراتخا هسفن يديلقتلا خيراتلا اذه ناو

 رهاظلا يف ةمدقملا يف سيلو . كارتالا ةمظع دكؤي ىكل « ةصاخلا هضارغال

 بيلاتالاو: قل ارطلا ماقال يطانالا "تفكر أل ارنف ىف لا طارقالا ركذ
 ىلع مئاقلا خيراتلا يف ىتح مدي مل ةقيقحلا يف بايسارفأ حاجن نا . ةيخيراتلا

 « 2٠١ قئلعتلا رظنا» . رمز « محلا يف ربشونم فلخ همزو دقف ريطاسالا

 ةحفصلا 27 ج  ربعلا باتك عجار » سرفلا دالب نم بايسارفأ درط يذلا'

 ديلاقتلا يف نياثلاو ليصافتلا ىلع عالطالل مرنإ صا ج يربطلاو 5:16م

 نري



 ناب ترح ىلا بورحلا بابساب همانهاشلا يف يسودرفلا صقيو « ءامسالاو

 يف بايسارفأ قثع ورسخيك برض فيكو « نيبناربالا كواملاو بايسارفأ

 ركذ ثيح (5 : 5٠٠ :5١٠١41١١" ص ١ ج يربطلا اوعجار » . ةيابنلا

 , !* تايسارف هعسا

 لوالا ورسُمْش يأ ناوريش ونأب فورعملا « ىرسك » ورسخ ناك - هه

 «متال6 ه1 »ةتسنياعبرأو ايناث كح دقف خيراتلايف انينيبلا سرفلا ءايظع مظعأ

 184 صال جةمدقملا هب صخب امف مجار » دنهلا ىلا ةبروأ نم دتمت ةيروطاربما

 .٠ « اهدعب امو

 رومست نيبو هنيب راد ام درس يف قيقدتلاب تيب ال نودلخ نبا نا وب

 هلامعتسا نا .خيراتلا لسلست نع رظنلا نضغب هتلثمأ راتخي امناو « هتاعاتجلا يف

 نييتانوملا نيب زيبمتلا يف هقافشإو « نانوبلا » اهانعم اهتمجرت « مورلا » ةماكل

 يفف . نييتانويلا نم ءزج نييئامورلا نأب برعلا دصق عم قفتي نيينامورلاو

 ف ناويو « تاينوبأ . يأ « نانوي » نيينانوبلا نيب نودلخ نبا زيمب هتافلؤم

 ص اج ةمدقملا لوعجار » نيتاللا يأ « نييتيطاللا » نيتامورلا نيبو « ةاروتلا

 باتكو « ؟* : 44 ص م ج ةمدقملا » تانوبلا نم ناك رذتكسالاف « ه: و.

 ريعلا باتك » نيينبتال اوناك ةرصانقلاو « 334 < خو <« ؤمب+ صو ج » دبعلا

 مورلاونانويلا ىلع ملكتي ىرخشلا نكاما يو « " : ؤورب < مب : زوج صون 0

 مومعلا ىلع نودلخ نبا لمعتسي نيح ىلع . « :  5+ ص ؟ ج ربعلا باتك و

 يفر ©« ىرغصلا ةيسآ ىلع ةصاخ ةروصب لدنل ةيفارغجلا يف « مورلا » ةماك

 امسا تناك اماب « مورلا » ةماك اضيأ حرشي وبف ةيطنازيب ىلا ريشيل « خيراتلا

 «ج, عمد . هسفن يربطلا نم ال خاسنلا فيحصت نم اذه نأ يف كشال - («)

 دعب نييساسلا كولملا مظعا « م سالو - ٠١+ » يناثلاروباس دعب نم نيخرؤملا نم لب (+)
 «جع» . لوالا ريشدرا ةلودلل سسؤملا

 لاضنإ



 ىلوالا ةمالا تطسب امدنع نيينامورلا اهلمثأ هنكلو « 2* ' نيينيتاللا ةمصاعل
 .( 5: 598 497 : ه:9١؟ ص ال ج ربعلا باتك ) ةيناثلا ةمالا ىلع اهتطلس

 نكلو «نييطنزيبلا ةرطابالا نم ًادحاو مومعلا ىلع ينعي برعلا دنع رصيقو
 « ةرصايقلا لوأ هيمسي يذلا » رصيق سويلوي ىلا امإ انه ريشي نودلخ نبا
 رصيق سطسوغأو نايفاتك وأ رصيقلا هيمسي يذلا :سويفاتكأ رصيقلا ىلا امإو
 ؟ج ربعلا باتك ) . اهتاحوتقو امهريس نودلخ نيا ركذيو.6© تقولا سفن يف
 ش ( مه. ؤ9ؤ9 ص

 . ًادج ةدودحم تناك ةيوروأ نعو ينانويلا ماعلاب نودلخ نبا تامولعم نإ
 ريخالا يمسيو « وطسرأو نوطالفأو طارقس ركذي هنأ حيحص ؛ لجأ
 أرقي نكرم هنكلو ( 4 صان جامي, صال ج ةمدقملا) ًاريكفت ةفسالفلا قمعأو نيم

 مهتاملوب ةرششابم ةفرعم هل نكي لو « ةيئانويلا ةغللا الو ةينيتاللا ةغللا
 نيد ئارسالاو < نييطوغلاو مورلاو نييناتويلا خيراتل ةصالخ ًاضيا وه ركذيو
 ةيبرعلا ريغبوعشلا نع هرابخا نكلو « ربعلا هباتك نم يناثلا دجلا يف مهريغو
 سويخيت وأ » قيرطبلا نب ديعسك رداصم نم اقح ةخوسنم ًاتايحاو« ةاقتسم
 نباو م1918 يف ىفوتملا ديمعلا نب نيكملا سجرجو « م ه5 يف ىفوثملا
 طوتآاو 0مهولنو ويس ورو أسلوبةصاخو « 000 ف يبرغملا يطانرغلا ةلييعتسا
 قيسيقطتوتقا هن ة1:نقطلقط شيشروه وأ شوش روه و سماخلا نرقلا يق

 1:٠٠ صا, جربعلا ب باتك) ) ؛مورلا خرؤم» ريخالا خرؤملا اذه نودلخ نبا يهسلو
 ةبرعلا ةمجرتلا نم آريبك امسق ايفرحلقنيو( اهدعب امو هنزل +
 يفمل فشكتسا دقلو :«كزئأوءأوع 30هدقالق 2223205'* سويس ر وأ باتكل

 ةمتكم يف ديرفلا طوطحملا نم ةيبرع اماسقأ جب عووز ةعللق 8 اديقالليد
 تاكيرمالا نيقرشتسملا ةيعمج : ةلجم عجار  كرويوين يف ايبمولوك ةعماج
 وداك ام .٠ يأ وأ كلذكو لومؤ, 1943, مم 187-191 1١ - 15١ مالصا91*

 فيحصت كانه مورلاق نودلش نبا نم هرودص لوقعم الر لوبقم ريغ اذه : تلق ( + (
 «ج م» , روهشم مواعم وه اك نيبنامورلا ةمصاع يهو « ةمور »
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 ةنسا ج ةينابسا خيرات ناونعب ريغص باتك يف كلذ دروأ دق (ن.ؤ. ةلمعطم

 باتكو ويقعقعسمو 3ع 2م1هعلق 0ع كدددسقب 1, 1944143, 2. ١175 ص 4

 ب سوسروأ - ويزوروأ خيراتل ةيبرعلا ةمجرتلا ناونعي اديفالليد يفيل . يج

 ينايزوربمأ تاروشنم ةلسلسنما»+»-4١هص 1961١ ةتس ”جيقاسلاك .ج ةعومج
 . ناليم ةعبط اال ج
 آند 25 21هدع ةنتقطق لعا11و 8مم 01 ©هوأم (18115ءعءا1 ودع ©. 0ةلطأ هش, 111,

 1951, م2. 203-183, 1هطغعو ةثدنط1051ةلد1, 223711, 1م

 دافتسا دق نودلش نبا ناف سدقملا باتكلا رودص دعب دوببلا خيرات اما
 ديعأيذلا رصعلا خرؤم هسسي يذلا نويرخ نبا فسوي باتك نم 4 هركذ يف

 يامجطسو دمودطدو سوئيسري سويفالفب أطش هيبشي يذلا سدقملا تيب ءانيهيق

 دبعلا باتك ) خيراتلاب هيبشلا نوووووو نوبيسوي باتك دوجوب معي نأ نود

 ليصافت باتكلا اذه .فلؤم مدقي فوسو (اهدعب امو 8:115ب990: 479 صالج

 . ةلمقملا هتسارد يف نوبمسويو نودلخ نبا نع ىرخأ

 نودلاخ نبأ هبجو مالكلاو“ روميت وه ربظي ام ىلع « كلملا اذه ١» - هب

 . هلبق نم مجرتملا ىلا

 ةقيقحلا يف نكي مل رصن ذخوبن نا ًاديج معي ناك نودلخ نبا نأ -
 اظفاسحو « نايرزه » بارتاس يأ سرفلا دالب تاعطاقم ىدحا ماح ريغ

 هامس دقف « ٠١١ ص ١ ج ةمدقملا » ةيروطاربمالا نم ةييرغلا قطانمال دودحلا

 .( ؟؟هصاج ريعلا باتكنمىرشأ نكامأو 4١٠١ ص ١ ج ةمدقملا )يف اكلم

 كذملا ناك دقل . اكلم الو امتاد ةقيقحلا يف نكي مل روميت نإو - ٠
 يف ناش شمتغرويس فلخ يذلا « ناخ دومم  تختلا بحاص  يمسال

 بسح زوصحم ال ذاو « دنقرس ريمأ ياطقج ةلالس نم وهو « ه ٠ ةنس
 دقف «ممي نأ كواملا بالصأ نم نيردحنملا نم دحاو نم رثكأل « راتتلا دملاقت
 عجار ) ةموكحلا نوٌؤش ريدي هسفن وه ناك ناو اناطلس ًادومح روميث نيع

 . ( "١١ و ١ مقرلا تاظحاللا

 لع



 لئاوأ يف « اضياو شلطاس سيلو شمتغ رويس هيبا مسا ناك -
 :بالم ةقرولا أ طوطخلا ) شاطاس بألا يمسي نودلخ نبا ناك « فيرعتلا
 بتكدق أ  طوطخملاةشاح يف نكلو( ؟:ب مه ص ب طوطحملاو + ص

 : ه9 ةقرولا ب طوطخملا يف ءاجو . كيرحتلاو طبقنتلا ةلماك< شمتغرويس
 كيرحتلا لماك لوالا مسالا ناك الو « شمتغرودس » نع ًاضوع شماط - 9

 نأنيح يف 4 أ طوطخلا ةيشاح يف اك «ردصملا سفن نمىقتسمربظي ام كعو
 نم. يناثلا ممالا كرت دقلو . شماطاس ةبلصألا ةءارقلا نم ةيقب يه شماط ةماك
 طوطخلا  ىرخأ ةرامعنودل* نبا بتك دقو.رضاحلا لصفلا يف حبحصت ريغ

 رشي مل سمتغرس ٠١١:14 ةقرولا ج طوطخلاو ٠6 : ب م ةقرولا -15-
 ةقرو ب طوطحلا يفو «  هيبأ ال  دلولا مأل امسا 7 طوطخلا يف هيلا

 ب9 : ١44 ةقرولا  ج طوطخملا يفو . شمتغروس مما ركذ « ١0 : أور“
 ١١( هاب ص هج ) ريعلا باتك يفو . دومه  ةروصب نبآلا مسا ركذ

 همأ رومبت جوزتو (* _ هدومج ب وأ  شمتغط وه نبالا. مسا كرا ليق

 يفو . هما مسا الو نبالا مما ركذي مل لصفلا اذه يفو « هدلاو توم دعب
 اطخ شماغ روبس مسأ درو(١٠١1 : 589 صا ج ) هاشبرع نبا باتك

 نراطلسلا روميت لتق امدعب طيقنتلا يف أطخ وهو © شمتغرويس نم الدب
 دنعو © شرعلا ىلع شمتغروس سلجأ ( م 19+  ه الالا ةلس ) ًائيسح
 نام شيطغروبس وأ ناخن دوم مسا. ركذي نأ روميت بلط ماشلل هوزغ
 عجار ) دوقنلا ىلع امهؤامسأ شقنتو « ةعججلا ةالص ةيطخ يف هسفن وه همساو
 . ( هالعأ ١» مقرب تاركذملاو مع و م# ص كيب غلأ ناونعب دلوتراب لاقم
 غض هغروس مساباقورعم ناك هسفن ًادومع نا ًاضيا يدرب يرغت نبا لوقيو

 ممئامسأ ىلع اوظفاحي ىرأ نيباسملا رقتلاو لوفملا كولم نم ةيعامج ةداع ترج , تلق ( * )
 نب « رادكت دمسا » لش مهتيمستل فيرشت ةباثب هنردعي ًايمالسا امسا ابيلا اوقيضيو ةيلصألا
 . نوغرأ نب هدنبرخ  دمحو , وكالوه نب اقابأ نب نوغرأ نب نازاغ - دومحو « وكالوه

 هم روميتماقأو » , مجنملا خرؤملا يدادغبلا هللاحتف نب للادبعنيدلا ثايغ لاق تاق («*«) «.ج.(>
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 .( :1١ 184 ص :1١١ 86 ص 5 ج موجنلا )

 ةليوطلا لباب كولم ةلالس نم كلم « رخآ » هانعم « ةيقب » - ٠

 باتك ) ردتكسالا لبق وا ريطاسألا رصع يف سرفلا ىلا دوعت « ىلوالا » و

 1 ْ . (: 151١ ص اا" ج ريملا

 يف «ماشلا ةلالس « نييلبابلا ىلع برعلا هقلطي يذلا مسالا وه  طبنلا لو

 باتك ) ثيداحألا دحأ بسح ىلع دور مث تيبن دالوأ مث « ماس » ةاروتلا

 نمو .( 8: ا»خصرو ه: 870١5 ص ١ ج يريطلاو ؛ ١9 : 55 ص ؟ج ربعلا
 -ةيماتوبوزيم_ةريزجلا وأ لصوملاو ىوتين ناكس_تويروشآلا اضيأ ردحتا دور

 . طبت مهنأب ضومغلا نم ءيش يف اضيأ مم نوركذي ثيحب

 :"١7نلص ١1ج هخيرات يف يربطلا لوقيو « رصنتخي » ةيبرعلاب رصنذخوبنو
 ةسيرعلا تاياؤرلا بسح ىلعو « رصتدخو بتل » ةييرعلا ةغيصلا اهنإ < 9
 يف وأ ) :٠8 54 ص ؟ ج ربعلا باتك عجار ) ايلباب ىصنتخي ناك ةعئاشلا

 دبعلا باتك ) لباب ىلع ىلوتساو . لصوملا كلم بيراحتسل ًاديفح ناك لقألا

 ناك نيتلاحلا اتلك يفو . ( 4 : 50؟ ص ١ ج يريطلاو 878١ : ١8 ص ا« ج
 اهيلع انكاح لبابيف هوكرتو < هورحد نأ ركذي ًاضيأ نيتلاحلا اتلك يو ايطبن

 ةياورو . 4 : ”*4 ص ١ ج يربطلاو 2 ١٠6 : ل١ ض ؟ ج ريعلا باتك

 لباب مده يذلا رصنذخوبن نم لعجت'فالتخالا لك اهريغ نع فلتخت ىرخأ
 ةيبرغلا عاقصألا لك ىلع امكاح ناكو « ةشرتخي » يسرافلا همسا ناكو ًايسراف
 *:5408 صا ج يربطلا ) هدعب ىتأ نمو « بسارهل » لبق نم ناربإ يف

 نيسح ريمالاورومست نيب عقو انرءمبنيب ايف اناطلس هلعجوءنالغأ شمتغروس نيطالسلا دالوأ حج
 صخشل روميث رمأف روعت ىلا هب اوزاجو هوظبقف مزهناو ءنيسح ريمألا ركسع رسكتا برحلا
 « روممت ىلع ربنلا مارو ام عيمجو دنةرمس ةموكح تررقتو « هلتقف هلتقي نأ مد هيلع هل ناك

 ١١ ءامبرالا موي يف ناك قافتالا اذهو « ةنم »+ لاخلا كلت يف هرمس ناكر ةنطلسلا يف سلجو
 ىلا هجوت مث هدلو ادومحه نراطلسلا هناكم سلجأق ناش شمتغروس يفوت ... ال١ ةنم ناضمر

 «؟ 5٠٠ 7-١8 و ةقررلا «ةيقارعلا ةفحتملا يف لمركلا ساتسنا بدألا ةخسن « ,.. قاحبق تشد

 (ع٠.+ع) ْ , شمتغروم نبا وه ًادومم نأ معي هبو

14١ 



 دقف ١54 : ١١ ص » ج ربعلا باتكو 4 19 : 50١ صوز؛ : 546 صو

 سدقلا ىلا لباب نم هباهذ فو ؟*' يسرن تخمي ةيسرافلاب رصنذخشوبت مسا ركذ
 لصوملا ءاح « بيراحتس نبا « نادرزوبت نبا يأ < رصتذشوبن هقفار

 ١5١ : 1١84(. ص ال ج ربعلا باتكو ٠60 : ١١ ص ١ ج يربطلا )

 طوطحملا ف روكذم نيسوق نيب عوضوملا ةمجرتلا نم مسقلا كلذو وة.

 خسانلا وأ هسفن فلؤملا هارجأ حرش هنا اذل ودبيو <« صنلا ةيشاح يف ءأ»

 © شاعو « نوديرفا » مدقلا يسرافلا كلملا ديفح ناك ربشونمو . دعب ايف

 عمجار“4 ١8 : 4889 ص ١ ج يربطلا)ىسوم رصع يف « رابخألا يف ءاج ايسح

 ا؟ءص #19 يبموب ةعبط“ ينابفصالا هزمح رابخأ يفو ( 6 مقرب تاظحالملا

 نييليئارسالا جرخنأو « رهشونم كح نم نيتسلا ةنلسلا يف رهظ ىسوم نأ ءاج
 . نيطسلف ىلا نييلئارسالا عوشيإ ةداعإ ًاضيأ رهشونم مح يف ©« رصم نم

 ريعلا باتك) روبظلا يف سماخلا وهو « ذابقيك » ناك رهشونم ةلالس نمو

 نم دئاق ةنبا نم جوزتو ( ه : هم## ص ١ ج يربطلاو ه : هوه ص ا# ج

 ١ ج ربعلا باتك ) سواكبك مهدحا ناك ءانبأ ةعبرأب هل تبجنأف كارتألا داوق

 شخوايس همحا نبا سواكمكل ناك ىرخا ةياور بسحو 5 : ١69 ص

 هجوزف.كرتلا كلم (** « تاسسارف ىلا بهذو *  : ه4 ص ١ ج يربطلا

 يربطلا) هتافو دعب نبأب هل تبحنأف ( و١: : .5,٠ صو ج يراطلا )هتنبا اذه

 :1١١(. هوه ص١ ج عجار كلذكو 5٠٠ : ١١ صال ج

 ربشونم ىلا هباستنال ًارظن ةياورلا هذه ىلا ريشي رومدت نأ لمتحملا نمو

 ءامسألا اوفرحي نأ ينابفصالا ةزهحك مهيمقارقجو سرفلا يشرؤم رثكا داتعا : تلق ( + )
 مسالا اذهو . مهتمأل ابصعت سرفلا ىلا اهويسنيل ةيسوافلا ءامسألا نم اههبشي اه ىلا ةيسرافلا ريغ
 اليوأت دادغب مسا مهليوأت كنع دعبي سيلو : هريغ تائم ىلع ىرج اه مهدنع هيلع ىرج دق
 ةحصلاو ةياصالا مهنع يفني ال اذدهو , ءاسالل مليوأت نم دهاوش نادلبلا مجعم يفر « ايسراف
 «.ج.م» , انايحأ

 «.ج.م» ءايلاب © بايسارفأ » وأ« بايسارف » فيحصت هنأ انركذ ( ++ )

 لنكن



 كيب غلأ باتك ) نوتاخ ةنيكت ناك اهمسا نإ لاقي يتلا مألا ةيحان نمو

 . ( ١9 ص دلوتراب فيلأت

 ةبارقلالص دك ب نأ ىلع نودلخ نبا لمح ام جاةنتسا بعصلا نم - 4
 . كلذ ىعدا رومبت نأ درج كلذ نكي مل نإ ©« يسرافلا رهشونب

 يدبطلا يأر بلقتيس ًايفرح هانم «انيلع ركعي» صنلا يف ءاج - ٠م
 هذه تناك اذإو ©« ىلع بلقتي امإو ىلإ بلقني امإ اذه ىنعي دقو '* انيلع
 قايسف . قاسفلا ىتنأا قمت يبف ةارام وأ لاثق ىلإ ةراشالا دنع ةراسلا
 ميكحا وأ « لادجلا يف انكراش وه دوصقملا ىنمما نأ ىلا ريشي انه مالكلا
 . ال“ ةحفص ةيوغود ةعبط يرذالبلا <« تسربفلا عجار انل

 (نامودووت, 8312لطنعت, 60. 3ع (70ءُزع, » 8

 نبأ ةدعد م و1 ةنئس قوت يدلا يربطلا ريرج نب دمحم خرؤملا تقمك

 نيخرؤملا ءالؤه دادع يف "دعو نيديجلا ءالفقالا نيخرؤملا نه نترودلخ

 (اهدعباموع؛و ؟ه ص ١ج ةمدقملا)ةدحاولا دبلا عباصأ مددع زواجتيالنيذلا
 اهنم يقتسيو « ةيخيراتلا يربطلا تافلؤم ىلع ًاريثك دمتعي نودلخ نبا ناو
 ( * ج دبعلا باتك عجار ) ةيبرعلا ريغ بوءشلا نع ةيخيراتلا هثوحبل داوم

 . ةيفسلفلاو ةيعاتجالا هئارآ ىلع لملدتلاو

 ؟يربطلا نم انيلع امو 5 ًايفرح هانعم يربطلا ىلع دمتعن ال نحن - ١*ءاب/

 (**9 نوفئاخ نحن مم وأ « هل نونيدم نحن اذام يأ

 ريكمتلاف ء اهيف رحبتلا هيلع بعصي ةيبرعلا هتسارد عم هنآل فلؤملا نم مهو اذه تلق («)
 يأر نأ ىأر نردلخ ناف « هءافص ليزت داوع اطلتنع هلعج يأ يقاصلا ءاذا ريكعت نم راعثسم

 ىلا ءافصلا بلقتا رومبت يأرب انذخُأ اذإف « هدتع قئارلا يفاصلا لوقلا يه هتياور وأ يربطلا

 «ج.م >2 . ردك

 رابطادبع يضاقلاوه مجرتماو« كنلروميت لاق ام ةمجرت يه ةرابعلا هذه نأ يف كش ال («+)
 ةلمجلا هذه لاثمأ ةبوعصل ابيق الهاستم ةمجرتلا نوكت نأ زوجبف روميت مامإ يمزراوخلا نامعنلا
 ةجاللو صرحت هيلع هقيلعتو هسفن روهبت لوق وه لوقلا نأ فلؤملا دادتعاف « تاغللا لك يف

 «ج.م> , انه اه هل لغال
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 «ىلعرظان» نآل كلذ«اضماغ ىرخأ ةرم ءاج دودلخ نبا در نإ - ٠م

 يف يربطلا ىششوت ضفر دق روميت ناك اذإو . '** هدض رظاني ىنعت ةداملا يف

 سحب ضف لق :نودلخت نبأ نأ ل لادم يتب هوتي نأ نك الف © عوضولا
 ليبس ال كلذلو « ةيناث ةرم ركذت مل ةحرتقملا ةرظانملاف « اذه عمو . ًاضيا

 تاياورلا فلتخم نيب نم راتخي نأ اقح يوني نودلخ نبا ناك نإ محلا ىلإ

 . أطخ ىلع روميتو ©« ىتح ىلع ناك هنأ تيثت ةياور يربطلا اهركذ يتلا

 «بابلا حتفو ةنيدملا نم ةاضقلا جورخ ىلا نودلخ نبا ةراشا نأ - 8

 عجار) ةئيدمال ريغصلا بابلإدنع ةاضقلا كرت نا دعب لاوحألا هركذل ةمتت يه

 ١٠١ ده م٠ ةنم ىلوالا ىدامح ؟”؛ نينثالا موي حابص يف 5 مقرملا قيلعتلا

 ء م 1-14 يناثلا نوناك

 رصتخا دق اهثداوحو مايآلا هذه ثادحأ رابخأ هلقن يف < ينيعلا خرأملا نإ

 فرإ لوقي « حلفم نبا ىلا ةراشا ةيأ ىلع هرابخأ يوتحت الو « ًادج زجوأو

 ةهادبلاب وهو « ةرخآآلا ىدامج >4 نينثالا موي يف ةنيدملا ىلع ىلوتسا روعبت
 نلعأو باب لك ىلع اسراح روممت نيسعو باوبالا اوحتفو ىلوألا ىدامج ينءد

 وهاك « ةاضقلاب روممت عاتجاو( ” : ب 4١ ىلا 14١ : 8١ قاروالا) نامألا

 روس نم برقلاب مويلا اذه يف اقحح ىرج < ١١5 مقرملا قيلعتلا هاندأ يف نيبم

 . اغبلي ةبق يف سيلو « ةنيدملا

 تسربفعجار. « اوروصت اذكه يأ » « « اومعز » لاعتسا يف - 6

 . الاله ص ةمدقملا يف يريطلا

 ١ - لدب » اضيا أرقت دق « أ » طوطحخملا ف نكلو « لذب » أرقت «

 لدي د وأ « 5 ١

 يف هباصأ مهس بيسب جرعأ ناك روميت نإ رداصملا عيمج لوقت -

 يف ًارص رز ةيلع ًادمّتعم عفادا يأ « يربطلا يأر لع رظانأ » ىنعمف رخآ مد اذهو ( + (

 «ج.و» . لاجلا ىلا جرخف ىلعملا ميفي ب مل فلؤملاف ء دحاو تقو
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 (مم مقر قيلعتلاعجار كلذكو ١ : 74 ص ٠ ج موجنلا ) هحرجف هذخف
 «ناتسحس لع ةراغءانثا يف ىنملا اجر قف حرج هنإ؟ 17ص وجتزو وجيقالك لوقي

 « ىنمسلا هدي يف حورج اضيأ هتباصأو . هتايح لاوط جرعأ يقب هئارج نمو
 كِلذلو«جرعأ اهانعم هرقل ةغللا يف كنلو . رصنبلاو هرصنش دقف اذكهو
 دلوترابل كيب غلأ ب اك )نيلرمات نوبيوروألا هامس مث نمو «كنلروميت مووعس

 (٠ ناتي 86م, 8دعاطواة, 2, 24 "1 ص

 .«تاودالا » ايفرخ اهانعم « تال هلا يأ ةيقيس ةيقيسوملا يهالملا »- ١١8

 نا راو لا ب يا و رف ناقل نوكي دق - 4

 بإب جراخ عقاولا ©ا : ١44 ص سلط فلؤملل «قشمد دجاسم هباتك ف

 خيرات نم 0 اضيأ .عجار).ةنيدملا روس نم يبرغلا ميكا يف ةبباجلا

 2 ةتدماسعمسب ١١4 : ١١ ص تامتراهم . ر فيلأت ركتيبوت يف ؛نولوط نبا

 ءاج دقف ( طوق 1نطاطوع» 8ةودتعلا عع 0طعممتلع 06م 1طص كاناختق, 5. 154. 0

 مسقلا يف اضيأ عقي يذلارصنلا باي ركذ ةبسانب كجنم نب جرف ربق ركذ هيف
 ةيباجلا باب قوف روسلا نم ىلرغلا

 ركسحم نأ اقباس مدقت يذلا نظلا ديؤت «قشمد »ىلا هذه روميت ةرفسو

 . بولجلا ةبجن نم ةنيدملا راوسأ نم ةبرقم ىلع اغبلي ةبق يف ناك ريبكلا روميت
 .(مه مقرملا قيلعتلا عجار)

 كرأ ىهو . هذه ةاضقلا ةرايز نم ةياغلا افنآ نودلخ نبا ركذ - 6
 ليفدتل ور ناك اذه تأ الل ودبيو . ةعاطلا ضورف ًادمسر هل اومدقي

 مقرملا قيلعتلا مجار) ةعفر يف هئاطعإ ىلع قفاو دق رومست ناك يذلا «نامألا»

 ناك امبر « رومبت بئانب انه يمسيذلا) كلم هاش نأ ًاحضاو ناك دقل .٠ ا

 «[ءالعأ ف 14 مقرب ىلعتلا ىلا ود 0
 تَنأ ابو . ةعاطلا ضورف مهتيدأت دعب نيرئازلا ىلع فرششلا بايث علخي رمأ

 ةرحوملا نودل“ نبا ةراسف“ بصنمل نييعت لك يف رضح ةداعلا يف تناك باشلا

 ىلع علخ هنإ» ١:94( صال ج )هاشيرع نبا لوقي . ًاضيأ اهيلع انه لدن دق

 )*١( نودلخ نبا ءاقل 11



 ” دل نيرو رسم مهفقرص مث ( هدنع مهناعو فرشلا نهاآبوث ناعالا نم دحاولك

 « ةنيدملا يف نيفظوم نيع روميت نإ ©« ( ”#» : ب ؛١ ةقرولا) ينبعلا لوقيو
 « ةاضقلل اسيئر هنيع يذلا'**«كشك نباد يفنحلا يضاقلا مهنض نم ركذيو
 , نييكلاملا وأ نييعفاشلا نم ًادحأ نيعي نأ نود « يلبنحلا يسلباتلاو

 ءاليتسالل ططخلا لوح ةرظانملا هذه نأ < ةظحالملاب ردح يذلاو - 5

 ءاقلل ةرم لوأ نودلخ نبا هيف بهذ يذلا مويلا سفن يف ترج ةعلقلا ىلع

 قياعتلا عجار) م ١4٠١ يناثلا نوناك ٠١ ه م١٠ ةرخلالا ىدامج 7غ يف رومست

 ١١7 مقرملا قيلعتلا عجار) ةليلق مايأ دعب ططخلا قيبطت رمأ يفو . (44 مقر
 . (ماندأ يف

 نا ىلا ةراشإ ةيأ كانه دجري الو يلزنم ايفرح اهانعم تيب و9١

 , **40 ةملداعلا ةسردمملا كلذب دصقي نودلش نبا

 ةروصب برعملاو ربدبلا خيرات يف نودلخ نبا بتك ام ةرثكل - 8

 هبلط يذلا ثحبلاةباتكل ةليلقءابآل الإ جتحي مل ثيحب عوضوملاب اماعجصا“ ةماع
 تافلؤمنم ًالقتسم افلؤم اهدادتعا بجي<تدقف ىلا ةلاسرلا هذهو .روعت هنم
 : ةقاييسرلالا كك ل ةزداسلا ةيدالا هثيحا لا: هاقزي# ةودلعت نبا

 ةباتك ىلع فرش وأ بتكت يلا ىا***ع) «مكقوملا» وه«بتاكلا» - 68

 هصئر هاشيرع نبا لوق لسصأ اظركذو « ةمدقملا قيلاعتلا يف لوقلا اذه فلؤملا ركذ («)

 «جروم» , كانه هعجارف يبرعلا

 يبأ نيدلا محن ةيفنخلا ةاضقلا يضاق نبا هلعلو « فيرعتلاب « كشكلا نبا » باوصلا (+)

 ةرهازلا موجنلا ) قشمد يف هرادب به ةنس لوتقملا يقنملا يقدمدلا ليعامما نب دمحا سابعلا

 0 «جاع» .( ١501

 وه فورعملا رعشلا تيب ال ردملا نم يذلا « تيبلا » نأ ةيبرعلا ف فرع يذلا (ءء+)

 ىلع قلطا مث « قدنفلا » نالا وأ ةسردملا وأ طابرلا وأ رصقلا وأ رادلا نم ةفرغ وا ةرجح

 نم ةرحح تيبلاب دارأ نودلخ نبا نوكي نأ زوجي كلذلو لكلا ىلع ءزِطا قالطإ باب نم رادلا

 «ج.عم» , كلذ لمأتف ةيلداعلا ةسردملا

 هس وه يذلا عيقوتلا مج ميقاوتلاو « عسقاوتلا بتاك » عقوملا يف لصألا تلق (««*«+)
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 قيلعتلا عجار ) يناكلمزلل « نايبلا اذهل ةلئام ةمجرت يفو « ةيمسرلا تادنتسملا

 . و هتعفرو » لحم تلح دق «(هتعفدو» ةرابع نأ دجن (ىا مقر

 مل < لاح لك ىلعو .ال مأ تزجنأ دق ةمجرتلا هذه تناكأ معي الو -

 نراسللا ةرابع نم مبفن دقو . ةمجرتلا وأ لصالا نم ةخسن ةيأب دحأ رفظب
 ةسآ ناكس اهملكتي ةجحل يهو «ةيئاتفجلا ةيكرتلا يأ ةيقرشلا ةيكرتلا يلوغملا
 وجيفالك مجار« ةيروغيالا مهتاباتك يف مومعلا ىلع لوغملا اهلمعتسيو ؛« ىطسولا

 ةيسآ يف تاغللا عزوت هتالحر ءانثايف رظن ماعناب لظحبال دقف(لوو و ؟١١ص)
 بتكم دوحو ةيباتك ةغل ةعساو ةروصب «ةيلوقم اد لامعتسا ديؤيو .٠ ىطسولا

 تالسارملاو تادنتسملا ةمجرتل كيلاملا دبعيفةرهاقلا يف ةسايرلا رقم يف «صاخ

 باتك يف ريمرتاكو 7م م١ <« ماب صو ج تارفلا نبال. ةيلوفملا ةغللا ىلا
 ٠١ :ا١لو4 ص ا/ ج ىشعالابصو ؛ 004 ١" ص يناثلا مسقلا ؟ ج كولسلا

 201م1 عم رع لملك, 11 2. 3, 314-313, 5انططر ال11, 294. 0

 عجار) ةيلوفملا ةغلل روميت ةفرعم رادقم يف كش انل ودبي < لاح لك ىلعو

 رومبت نكي مل» . (8+١ص ١ ج) هاشبرع نبا لوقيو . (”ه+4 ص وجيفالك
 ةيلوغملاو ةيكرتلاو ةيسرافلا تاغللا نم مهفي ناك هنكلو ةيبرعلا ةغللا فرعي
 ةقرولا « لبنملا باتك عجار كلذكو ) «رثكأ سلو ةيافكلا هيف ام

 .ز14 : 1

 دق ناك هنأو . ةيسرافلا ةغللا لضفي ناك ابر هسفن روميت نأ انل ودبيو

 يف رصتقي مو «يتسور يقسار» ٠ يهو هل راعشك اضيأ ةسراف ةرابع راتخا

 +: نو. صا ج هاشيرع نيا بسح 6« بوحو لثم ةيسراف تاماك ىلع هتاثداحم

 ج هاشيرع نبأو 98١ : 7٠٠ صك ج موجنلا) : قدصلا يف ةمالسلا اهأئعمو

 اهتمحرت ىرج دقو 7817 ص 70ر1 ونص عم باتك ف دلوترابو ١ : 7878 ص ؟

 حسيحصلاهجولا نايباءابتراداو ةلودلا نرؤشب ةصاخنأ بتكلا يشاوح يف بتكت ةرحوم ا

 هماقع موقي امو ءاضمالا وهمسقوتلا سيلو . كلذ ىرجم ىرج امو هيبذتلاو داشرالا وأ ذيفنتلا يف
 «ج مد , انرصع يق ةيبرعلا راطقالا نم ريثك يف عئاش وه اك

 نكي



 .(« ةاجنلا ساسأ ىدصلا » يقأي امب

 فصويفنودلخ نبا هبتك ام )١81١( ص ةببش يضاق نبا لوق بسح ىلعو
 نأ(س مقر قيلعتلا) هالعأ يفركذ دقلو . ةسسرافلاب روميتل مجرت دق برغملا

 نيتغالاب مكتلا عيطتسي هنأآل روميت عم تاضوافملا ءارجال بختنا دق حلفم نبا

 ( 838 : مخإ١ ص ١ج سابإ نبا ) مجرتم ىلع دمتعي و ةكرتلاو ةيسرافلا

 ه ج )دبعلا باتك يف ءاج اك بقنلا هلآ ماقم موقت دق « بقنلا »-
 ةدراولا ةيبرحلا تادعملاو تالآلل قدأ اينف افصو دارأ نفف 4( 789 : ؛و# ص

 0 ةيعفدلملا (ثال 1)تاودأب اتك عجاريلفةيبرعلا ةيخيراتلابتكلاو تارجعملا يف

 6 ةيمالسالا ةيعفدملا تاودأ » لصف يف يطسولا نورقلا يف قرشلا بوعشل

 زك. ماس كال 6ةموطنعطاع ةعوصتلاءاهل ا عانعطعم ٠ 1179-151 ص يروه فيلأت
 مقعط اجي عوعمم ةلتق 01 ةصغوالت دعطعسد ©نعااعد, اطغع ءطقصأاعم ”ةطلنوق 1518215عطع

 0 ةقعطب اجب عمعد" مر. 12-28

 ىلا ثداوحخلا زحوت قشمد ةعلق ةرصاحمب نودلخ نبا رابشأ نأ وعول

 ةروص ركذب متبم هنأ اضيأ رهظيو «ادج ليصفتب نورختآلا نوخرؤملا اهركذ
 . هتاطاشنو هلاعفال

 ه م١٠ ىلوالا ىداج ١6 يف تأدتبا امر ةعاقلا ةرصاخحما تدادعتسالا نإ

 ةروكذملا ططخلا يف ثحبلا نم مايأ ةعبرأ دعب يأ م ١+١4 يناثلا نوناك ١4

 (005 مقرملا قيلعتلا ) ه هالعأ ْق

 ءادتبالا يف دختي مل رومبت نإ .( م

 فئاذقلا نأ ( مسو ص م ج) نيدلا فرش حضويو . اهراصحل ةلاعف تاءارجإ
 ىلاهرطضا امم 0 « اهدح دنع رومبت تاوقتفقوا ةعلقلا لخاد نم ةبحوملا

 راوسأآ ىلع فرشت تابطصم ثالث بصن اهلف (؟#+ ص م ج )ةعساو تادادعإ

 ريبمتلا يف لماسق الو قينجنلاك ةقيتملا ةمداحلا ةداهلا تالآلا ةهادبلاب فلؤللا ديري ال (+) ٠
 عفادملا لمعتسا روميت نأ ىلع رابخللا لدت لي « ةيدورابلا ةيعفدملاب اريبشت ( ةيعفدم ) اهاسف
 عقادمب اييلعىمر ذكر + ةعلتلل روحي اصح نابخأ قالا ١١ )يدرب ”يرغت نا لاق ةيدورابلا

 00 0-0 مد . رصح تحت لخدت ال لخاكمو

 ل



 بصنو“ ٠١( : "ه8 ص  ج موجنلاو 244 : و9 ص ٠ ج هاشبرع نبا) ةعلقلا

 اذهليصافتو نودلخ نبا لوقي اك « مايا ةعضبهاهبصن قرغتسا « اقينجنم نيتس
 مب ص ب ج) نيدلا فرش اهركذ ةديدع ًامانأ مادو كلذ بقع يذلا راصحلا

 ء(6١ :1١- "مص "ج موجنلاو مسج

 لامشلا نم ًابحوم رمآلا ءىداب يف موجهلا ناك هاشبرع نبا ةياور بسحو

 راصحلا تالآ نم مسق عقوم ( ه:ب 4١ ةقرولا ) ينبعلا نيعيو ٠ برغلا نمو

 مهنأ اضيأ يتينلا ركذ يو . قامسلا ركحو ةبيقعلاو ةبحلاصلا يف تناك اهنا

 سلا يقر«نييومألا دحسم بونج يف يهو ةيرونلا ةبرتلا يف ةدحأو اوعضو

 ودبي اهف « اذه تاكو . ( ؛ ( : ب ١( ةقرولا ) هسفن دجسملا لخاد يف تناك

 سابإ نبأ ركذي اك « ىشم د ىلع ابئان هنوكب « كلم هاش ذختا نأ دعب « يل

 قلغأو < دجسملا يف هعابتا عم هل ًارقم « (؟-ه: ملا صاج)

 ( 86: ب 8١ ةقرولا كولسلا ) يزيرقملا ركذيو . ةنيدملا لهأ هجوب هياوبأ

 يومالا دجسملا يف نيترم الإ '* ةالصلا مقت مل ةنيدملا رومبت لخد نأ دعب هنأ

 « ةعجلا موي ىلوألا ةرملا تتاكو » : لوقيو ( 708 : ه6 ص ؟ ج موجنلا )

 موجنلا) رومبت نبا4هدبع يىلوو دومح ناطلسلا مسا ركذ امدنع ةرخآآلا ىداج

 ةعملا ال < 2** ءائالثلا مري ناك ةرخآلا ىداجج 4 نكلو . ( ١1:90 صد َج

 فرش)و . طابش ؛  ةرخآلا ىداج١و ةعملا موي ينع هنأ ًادج لمتحلا نمو

 رظنا ) ةيدفلا تعفد نأ دعب ةعجلا موب خيراتلا ددحي ( سمو ص # جس ندلا

 طاش ة١١  ةرغلألا ىداج ؟« يف نذإ دجسملا باب قالغإ ىرج ( هاندا يف

 ريمدت كلذك و« كلذ دعب ىرج دجسملا لخاد يف قينجنملا بصن نأ لمتحو

 ةعلقلا برغو بونج يف يأ« ةعلقلاو دحسملا نيب عقاولا ةنيدملا نم مسقلا كلذ

 عوضوم لصفلا يف) ًاضيأ نوداخ خ نبا ركذيو . ( # : 1 09 ةقرولا كولسلا )

 «جد.وع» , ةعجلا ةالص دارملا يف كشال (و)

 خيراوتلا ةنراقم يف تاقيفوتلا ) باتك عجاف ٠ باؤصلا ةلكاش فلؤملا باصأ دقل (ء)

 «نينثالا موي وه ةرخآلا ىدامج لوا نأ ركذ دقف ( 4. ؟ ص ةيطبقلاو ةيجنرفالا نيئسلاب ةيرجملا
 1 «جرمه . االثلا وه مساتلاف
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 . تابجلا عيمج نه تمده دق ةعلقلا ةننبأ تأ ( ثحبلا

 ص "ج موجتلا فلؤمو «#:44 < ال : هو ص ؟ج ) هاشبرع نبا دكؤيو

 ةرصاحللا ةيركسعلا تاوقلا عفدل ةعلقلا نعلسابلا عافدلا ةيمهأ ( وهب: بو

 سمحتلا نم ءيشلا ضعب ةيلاش نودلخ نبا ةياور نأ نيح يفءاهب ةقدحلاو اهل

 عاقدلا فصو يف مسوتي (ممر + صاج ) نيدلا ف رشو . ةفطاعلا نع ةدرجمو

 اومرضأف « ةعلقلا يف جري ىلعأ يهو « ةمراطلا دوتجلا فسن فيك ركذي وبف

 روسلا نم رخآ مسق عقوامدنع ةرغثلا نوعفادملا "دس ىتح ىلعألا ابمسق يف رانلا

 ناك دقلو ( سم ص »م ج ).نيقابلا ةيزع نم ”لف“و نيمجاهملا نم ةعامج لتقف

 نيبردملا نيبراحلا نآل كلذ « باجعالاب ًاريدجو قح اًمهدم ةعلقلا نع عافدلا

 ص* ج ) موجنلا يف ءاج اك 2 الحر نيعبرأ نع مددع لقي ًادج نيملاق اوناك

 ةيقربنيتتا نيريغص نيفظوم مسا ةداقلا نيب نم هاشيرع نبا ركذيو ( ١1 : 4ه
 نبا لوقيو ( 4 : ه5 ص ؟ ج ) بئاذلا ادع ام ( شاك درز ) حالسلا ظفاح

 صاخشالا دحأ نإ . ( ٠١ : 14و ةقرولا ) لبنملا هباتك يف يدرب يرغت

 ثادحألا نم اوناك ةعلقلا نع نيعفادملا عيمج نإ : هل لاق ةعلقلا يف اوناك نيذلا

 تيطحامدتع ًاريخأو . اًئيش برحلا نونف نم نوفرعي اونوكي مل مهرثكأ نإو

 « رادازب مستسا « ددم يأ لوصو نم لمأ ال نإ عيجلا معو نوصخلا عبمج

 هنكلو“ ( ١١ : 80 ص + ج موجنلا )نامألاب ادعو ذخأ نأ دعي ةعلقلا بنان

 . ( ”سو صا ج نيدلا فرش ) مدعأ

 (رصم ىلا نودلخ نبأ رفس خيراتب ةقالع هلو «مالستسالا خيرات ركذي مو

 سه ما“ بجسر ؟١قفاوملا ةعملا موي وهو ( ١١ : ب ؛١ ةقرولا ) ينيعلا الإ

 ناك دوصقملا نأ لمتح ا نفف« نينثالا موي وه بحجر نكلو م ١١+١1 ترام

 جتنتسن نأ اننكميو . م١140 طابش - ه م١ ةئس بجر ١١ ةعملا موي

 ج) نيدلا فرش مالك نم طابش 90 - بجر ١١ خيرات ةحص ةيبيرقت ةروصب

 . هاندأ يف ( "6. صامل

: 

 تيب ىلا قلبألا رصقلا نم « ةعلقلا مالستسا دعب « روميت بهذ » : لاق
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 . نإ ) . اضيأ لوقي هناف ( * : ١ ص  ج هاشبرع نبا عجار ) « صلختب
 كلت ةماخف ةلباقم دنعو . ( قلبألا رصقلا ريمدتب تقولا كلذ يف رمأ روميت
 نهروبق ىلع رمرملانم بيق ءانببهئارمأ ضعب رمأ « يلا تاجوز روبقب .رادلا
 نيرشعوةسخيف بسقلا ءارمألا ىهناو ( 1١:54 ص ؟ ج هاشبرع نبا عجاو )
 روميتعم قشمد اوكرت ءارمألا نأ ابو ( م١4 ص م ج نيدلا فريش ) اموي
 باسو ا/ ص ب ج نيدلا فرش ) م ١401 ترام او د ه معا نايعش " يف

 ناك ةعلقلاف ( ١45 1 : ١ ةقرو لبملا 4 ه : ج١ ص ١ ج موجنلاو '« 84
 4يف يأ « ابيرقت اموي نيرشعو ةسمخب نايعش نم ثلاثلا لبق مستست نأ بحي

 « لاح لك ىلعو ( اقباس رّم اك طابش مه نم الدب ) طابش 78 <«  بجر
 . مايأ ةعضبب ترامال ب بجر ١١ لبق

 :1 ؛ه ةقرولا) اموي نيعبرأ ةعلقلا نععافدلا قرغتسا لبنملا باتك بسحو
 انباسح يف انعجر اذاق . موي نيعبرأو ةثالث هاشبرع نبا لوق بسحو ( ١
 - ه.م ىلوألا ىداج؟م يف ةعلقلا راصح خيرات ءدب نوكيف بجر 19 ىلا

 طقف مايأةعبرانودلخ نبا هيف لوقي يذلا خيراتلا دعب م ١١١ يناثلا نوناك

 لوا تثحن دق تناك ةملقلا راضمل ططخلا نإ . ( 5 مقر قيلعتلا عجار )

 ةعست يه: ناصحلا ةدم نأ اضيأ اركذ دقو . هيسدنبه عم رومبت اهثحي ةرم
 نباو «4 : 0 ص ٠ ج موجنلاو « 4 : 1997 ةقرولا كواسلا) اموي نورسشعو

 ةقرولا ) ًادحاو ًارهش اهلعجم ينيعلا نأ نيح ىلع ( ١ : مس ص ١ ج سايإ
 ١١ يف ىرج ؛« ًالمتحم كلذ انل ودس اك « مالستسالا ناك ناف ( ا: بأ

 مال  ةرخالا يىداججإإ ىلا ريشت امو نورشعلاو ةعستلاف طابش ؟ةه بحر

 نيعوسأ دعب فينعلا موجهحلاةلحرم هيف تأدتبا يذلا مويلا وهو يناثلا نوناك
 ءىدتبب ل قربشلاو بونجلانم موجحلا نأ ظحاليسو « تادادعتسالا نم ابيرقت

 0 م 114.1 طابش ١١  ه مء* ةرخآلا ىداجج 5: دعبو ةدم دعب الإ

 رصتخمي « « 2*' بدذعتلا تحت رداص » ةليلقلا تاماكلا هذه يفف - ١

 هس ةلمج رأ مولاومألا نمريطانق ىلع كبلا لهأ رداصر- مان ص- نودلش نبا ةريم يف (:)
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 ةراشالا لفغي هناف <« قشمد ناكس باذع نع املؤمو ًاليوط الصف نودلخ نا

 يفو. « مايا ةعضب » كانه ناك امدنع ةنيدملا يف يرحت تناك يتلا ثداوحلا ىلإ
 انل ودبي اك <« ةنيعم ةروصب ركذ يذلا روميت عم يناثلا عاتجالا ناك ةقبقحلا

 مال طابش 9هاه مء» بحرا يف ناك امبرو ةعلقلا مالستسا مدل يف

 نم رثكأ ىضم دقلو . مالستسالل ةيريضحتلا لحارملا ضعب ىلإ راشأ دقو

 ١4 يف رومبت عم :وداخ نبا تاك ا1 < ةاضقلا ةرايز خيرات نيب عيباسا ةئس

 . ةملقلا مالستسا نيبو < م 110١ يناثلا نوثاك ٠١  ه م.“ ىلوألا ىدامج

 الوا بلطف ةئيدملا يلاها ىلع بئارضلا ضرفي روميت ناك ءانثالا كلت يفق

 موجنلاو < 18:با ةقرولا كولسلا ) راثيد تويلم ٠١+٠و٠٠ ءحلفم نبأ نم

 (؟:78صا٠ج هاشب رع نبأ وك ع صا» ج نيدلا فرش عمجارو < 8:44 صاج

 ١؛: با؟ةقرولا كولسلا)ةقشم ريغب رائيدلا نوململا( ١و٠ +٠و٠+ ٠ ) لصح اهاف

 ملفم نبا مغرأو . ( 5١:م#» ص ١ ج سايإ نباو < ١؟:4ص*ج موجنلاو
 ناموتلاناكو ناموت فلأ )١4٠٠٠( وه هيلع قفتملا غم ا ناب هاوعد لوبق ىلع
 ةرشع (١٠)١٠٠ر٠٠+ ) عومج يأ رانيد فالآ ةريشع ( ١٠و٠٠٠+) يواسب

 نباو 4 11:54 صج موجنلاو < ١8 : ب١ ةقرولا كولسلا ) راثيد نييالم

 «نكاسملاو< صاخشألا ىلع ضرفي ناك غلملا اذهو ( 14:##»# ص ١ ج سأيإ
 . ب هاندا رظنا  ةيريخلا تاسسؤملا ىلع ىتحو

 محل « عيبلا ىلع ترصتقاو « قاوسألا يف ةداتعملا لاعألا تعطقناف

 ١6:44 ص“ ج موجنلاو < ١1-99 :بال ةقرولا كولسلا ) ةضورفملا غلابملا
 (١١ر٠.و00٠) تلمح نأ دعيو .( مس. :مس»# صو ج سانإ نياو 4 39
 مهباسحو هباسح نيب قرفلل ًارظن هنأ ىعدا رومست ىلإ رانيدلا نيبالم ةرشعلا
 هرادقم اناصقن كانه نأو « راثيد ” وء٠ءوء٠ءنييالم ةثالث عوفدملا نوكي
 ١ ج سأبإ نباو 4 15 : ه0 ص موحنلا ) راثيد نييالم ةعبس ( الوءءهو*ء+٠

 فالآ ةثالث مر... أطخ نود اهيفف 5 : 5 707 ةقرولا كولسلا «مس سس ص

 «جرم» , ةيرومبت رداصم اال بوذعتلل ةلمضاتم رداصملا تناك نإو « بيذعتلا تحت و دجلا
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 نم الدب فال1 ةعست هو٠٠٠ « رائيد فلأ فالآ ةثالث ؟”ثوءءءوء٠٠ نم ًالدب

 ةيابج نع [قباطم انايب درب نف . ( رانيد بفلأ قالآ ةعست 4و٠ «ءو٠٠٠
 يد فيلأت «روستةريسو باتك عصا ريلق ىشمد يلاهأ نم لاومألل روعبت

 (86 311ودقمعلاث'5 1لذغه وس عسام متن, 2, 137) ١0 ٠ ص يتلنانكمم

 نأ( ١؟: ب ؛١ ةقرولا ) ةّمجذاس لك ددصلا اذه يف ينيعلا لوقيو
 بهذلا نم ريبك غلبمةرم لك يف 2« تاره ثالث اهيلاهأ نم قشمد عابد رومبت

 رك ذتالرومستىلا اهعفدو «رانيدلا نوبلملا (١)000و0++) عمج يفو . «ةضفلاو

 ( 884 ص ا ج)نيدلا فرش لوقيو . حلفم نبا وه الجر الإ ةيبرملا رداصملا

 باب جراش ةيابجلل اراد اوحتف نيرخآلا روسست ءارما نم ةدعو كلع هاش نإ

 . (يومألا دحسملا يلامش و روسلا لامث يف وهو) سيدارفلا

 :با١؛/4ةقرولا) لبنملافلؤمو( : 46 ص 7ج)هاشيرع نبا نم لك ركذو
 جرا روكشم نبا راد يف نكسي ناك هنأو « ةامحلل اسكر داد هللا 16

 نبا عجار ) بهذلا راد يف توتكسي نورختآلا ناك نيح ىلع « ريغصلا بايلا

 ةقرولا لبنملاو * : م١ ص باتكلا سفتو 1١1١١ : 578 ص ؟ ج هاشنرع

 دجسملا نيب يهو < (88 ص « قشمد دجاسم » سلط باتكو 4 ١8

 . ريغصلا بابلاو يومألا
 ضيرعتو . ةوقلا مادختسا ىلا لاومألا ةيابج يف هوفظومو حلفم نبا دمع

 ( :٠١ مص“ ج موجنلاو :9.٠ ب اال“ ةقرو كولسلا ) ةقلفلل سانلا نم ريثك

 ه8 ةرخآآلا ىدامج ١م ىلا ماد ارو“ عيباسآ رمتسا لعفلا اذه نأ ربظيو

 . ًابيرقت م 14٠1 طابش »م

 ةدمب عفدت نأ لبق وأ ةرشعلا نييالملا ( ١1وءءءوء٠٠ ) تعفد نأ دعبو

 دجسملا يف ةعما ةالص يف كلذو ؛ ةنيدملا مالستسا ايمسر نلعأ « ةزيجو

 نبا « دبعلا يلو مساو « ىمسالا ناطلسلا وأ ناخلا « دوم مسا ركذب يومألا

 نيدلا ف رشلوقيو. ١:56 ص ج موجنلاو 74:بال+ ةقرولا كولسلا ) رومست

 ةدحوكولسلا باتكو. ( هسفن رومبت مساب تئرق دق ةبطخلا نإ #سو ص ام حج
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 قفاوملا ةعجلا موي وهو <« ثدحلا اذهل اخيرأت ركذي ( 76 : ب *+ ةقرولا )
  ؟* ءاثالثلا فداصي هسفن مويلا اذه نكلو ه م٠ ةنس ةرخآلا ىدامج 9
 «ةرشع» ةملك فذح نع جنن أطخلا نأ لمتحما نمو م141١ يناثلا نوناك 5
 .مالأعأ طابش 4 ب ه م٠ ةرخآلا ىدامجب 4 خيراتلا حصيف

 اورقتساو: «همرح» لوقي سايإ نباو هعابتأ عم ةنيدملا كلم هاش لخد مث
 . درثلاب نوبعليو « لوبطلا نوقديو « رثخلا نويرشي « يومآلا دجسملا يف
 سء ا ؟ا/:بال؟ةقرو كولسلا ) ةعملا ةالص تعطقناو هبل باوبأ تفلغأو
 ل( خل نوما ص ١ ج سابإ نباو “« ليصفتلا عم 1:56 صا ج موجنلاو

 «© تقولا كلذ دعب ىرج ةعلقلاو دحسملا نيب امف ةنيدملا ريمدت نأ ربظيو
 نوكي دقو . ( ؛ : 1 89/ ) ةقرولا ) كولسلا باتك يف اذه ركذ درو دقو
 عج يذلا لاملا نإ ٠ انكم تابجلا لك نم ةعلقلا ىلع موجها لعج يذلا اذه
 مقرالا قيلعتلا عجار) طقف قشمدناكس ىلع تبرض يتلا ةبيرضلا ناك نآلا تح
 (الوءءءوءم٠) لازتال رومتت بلط بسحب ىلعو ةصاخم ةئاك لوح رئادلا (سب
 تارابجلا رو_ءهيت بلط مث . باسحلا اذه نع ةقحتسم رائيد نيبالم ةعبس
 . بقاعتلاب ةئت ىلا

 سومو ءارمألاو <« ناطلسلا ابكرت يتلا ةحلسألاو ةعتم ةعتمألاو دوقنلا 1
 تاكلتمملاهذه لثم هيدل تعضو نم هنا نلعاو ؛ اواحر امدنع قشمد يف رصم
 «م:1 00 ةقرولا كولسلا ) روقلاىلع رومبت لاجر ىلا اهميلسق هم هملع بحي ةنامأ

 ل

 قشمد نم اوثرف نيذلا نيرخآلا نيزرابلا لاجرلاو راجتلا لاومأ - ب
 موجنلاو « 6 ققمم و نع اضوع ل بتك ١١ : 5 »اب ةقرولا كولسلا )

 يف دوقنلا عمج ءانثأ يف ( و : مسر# ص ١ ج سابإ نباو 4 ؟ : 55ص ا ج

 قشمد تحتف » هقمرات يف يدادعبلا ثايغلا لاق 6 همائقدصو افنآ كلذ نا فلوملا راشا (« 0

 «جرمط “<11 ةةرولا يف اهركذ مدقلا ةخسنلا».« م١ ةنم ةرخآلا ىداج ءاثالثلا موي يف
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 كواسلا) نيحتافلا ىلا ضعبب مهضعب يشي مهبرك يف ناكسلا ذخأ تابسانملا هذه

 ,هاشيرع نبا عجار © : ه4 ص < ج موجنلاو 4 8و 4 ٠ : 1 "ال ةقرولا

 .(19 1:99 صال ج

 ةنيدملا يف « لامار ريخلاو « لاغبلاو لويخلا - تاناويحلا لك ج
 ددع ركذ دقف ٠١ : مرنسب صو ج سايإ نباو ١4 + 75 590 ةقرولا كولسلا )

 . ( افلا رشع ينثا تناك اهناب تماس يتلا تاناويحلا

 موجنلا) تناك عون يأ نم ةئيدملا يف ةدوجوملا تادعملاو ةحلسالا ةفاك د

 ةقرو كولسلا مجاركلذكو سا مسسم ص ١ ج سأبإ ناو 4 : 30ص 5 ج

 مث نمو ( ةحلسالا بلطي ةصاخ تاملك ؛ ةخسنلا نم تطقس دقف 107 : ١4

 امدنعو .راديد نييالم ةعيس(!/و٠٠ءو٠٠٠) غلابلا ناملا نم يقب ام روعبت بلط

 لالغألاب هتعامج عم روميت هلبك طق ةنيدملا يف لام قبي مل هناب حلفم نبا هباجأ
 كولسلا ) ةنيدملا يف رودلاو تالحلا لكب مئاوق دادعإ ىلع اوقفاو نأ ىلا

 ١ ١64 مث ١6 ١0 : لس ص ١ ج سايإ نباو 18 ١4 : 1 99/ ةقرولا
 ظفل هنم فذح ٠ : 556 ص 5 ج موجنلاو حضاو ريغ هبف نيصنلا الكو

 دعب مئاوقلا هذه تعزوو . ( ١4 : ل8 ص ؟ ج هاشبرع نباو « « توسلا »

 هل نيعملا هعراش وأ هتلحمىلا لك مهعابثأ عم اوبهذف « رومست ءازمأ نيب كلذ

 . اهناكس نم لاملا نيبلاط

 ببنلاو « ضارغألا كابتناو يشحولا بيذعتلا نم دبع أدب كلذ دعبو

 * ءاوسا ىلع لافطالاو ءاسنلاو لاجرلاب كئلوأ لك لزنأ « لتقلاو بلسلاو

 .م11401 ترام لو به مول بجرا هءاثالثلا موي ىتح اموي رشع ةعست مادو

 سابإ نياو 1١ : 57 و 5:55 ص 5٠ج موجنلاو 15 . 5 89 ةقرولا كولسلا )

 ءاثالثلا مري نأ رداصملا عيمج يف ءاجس دقو . 4 : مسو وامن : مس ص او ج
 يف !1:145 ص :147 ص ١ ج ءاشيرع نبا عجار 4 بجر 9+ وه اذه

 . ( ةاضقلا بلغأ هل ضرع يذلا يشحولا بيذمتلا ةفرعم

 ا هوئجلا ىلا ضارعألا كابتنا بسني ( م44 صج ) نيدلا فرش نكلو
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 « ةنيدملا يف ناك نإو « نودلخ نبا نإ . ( هاندأ يف رظنا ) روميت ءارما ىلا
 . ىذا يأ انل ودبي اك هسمي ملف

 «اطاجر » يأ « اهسانا » : ليام ج و 5 نيطوطخملا صن يف ءاج - 4

 لك ىلع مهيديأ اوعضو دق مهناب رومدت ءارزو ربخأ اماف ( ابئاثأ ) انه تئرقق

 نم موي رخآآ ءاعبرالا موي يف ةنيدملا لوخدب مهعابتال حمس هزجح نككمم هيش
 » ج موجنلاو ” ب ؟ال ةقرولا كواسلا) م 110١ ترام 15  ه م٠ بجر
 م*”بج.را م, ءاثالثلا مودي هدا صاج سأنإ نبا كلذ خرؤيو( ١4 : 5ال ص
 دحاو« "46 ص » ج نيدلا فرش ركذيو 478 نراك ءاثالثلا ناب انماع عم
 هنكلو « خيرات يأ ه : ١74 ص ٠ ج هاشبرع نبا ركذي ملو © نابعش
 لوقيو . ( مايأ ةثالث ماد ماعلا بهنلاو بلسلا نإ : ١١8 : ٠ ص يف لقي
 مهنكلو « نذإ ريغب اولغد دونلطلا نإ ( س4 و 86#خ ص م“ ج ) نيدلا فرش
 مهتدناسم ىلع نييماشلا هيف مال يذلا رومبت باطخ اوعمس امدثع اوجاه
 , **' كلذ ىلع اومدقاف بلاط يبأ نب ىلع ةيساقلامهتبراح يف نييومألل

 ةنيدملايف ةيقابلا ةبتيملا نيعاوملاو ثاثالا ميمج ىلع دونجلا ىلوتسا نأ دعبو
 نود لافطألا ادع ام“ مهلالغأ يف ممو نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا اهنم اوجرخا
 :17 صج موجنلاو ه : بابا ةقرولا كولسلا ) نيزجاعلا ماويشلاو ةسماخلا

 يف « ىرسا اوعقو نم دادع يف ( 7:4 ص ١ ج ) سأيإ نبا ركذيو ( 1
 ١ ج هاشيرع نبا ) ماشلا ندم ءانمأو ( ١ قيلعتلا رظنا ) يوانملا روميت دي
 نإ ( "490 ص م جب ) نيدلا فرش لوقيو 4 ( ١56 :1454175-١4 ص
 يه ةقبقحلا نكلو ةنيدملا ىلا ميعجرأو « ىرسألا عيمج جارس قلطأ روميت
 ةقرولا كواسلا ) ىشمد نم رومست جورخ ءانثا يف اوبره ىربمألا نم ًاريثك نأ
 دعبو .( اهدعي امو ١54 : ”خو ص ١ ج سايإ نبأو اهدعي امو ١١ : ب ؟!

 فلؤملا هكردتسا دقو ٠ يجنطلا ذاتسالا ةخسفيف عقو فيحصتلا اذه نأ ىلا افن1 انرشأ (+)
 « جرغ» . هلم ةئسح ةتافتثلا يهو

 دمبر نامالا لامي اولبقتو قشمد رباكآ اوجرخر » هخيرا يف يدادنبلا ثايفلا لاق (++)
 «جرم» «.  قعد اوين ناعش ةرغ ءاعيرالا موي يفر قّدهد بهن ف ًاروتسد ركسملا رودبت ريمالا ىطعأ ينلا تيب لهأ ىلع ةنرارملا ماشلا لهأ اودعام اه ةجحب نامالا لاه مهنم ضيق ام
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 لقتمملا يف نيقابلا ىرسألا عيمج روميت ىلإ لسرأو ( شملطأ ) قلطأ ام
 .( 16: مسي ص ١ ج سانإ نبا ) ةرهاقلا لإ اولسرأو

 ١ ةقرولا كولسلا عجار رودلا يف تمرضأ يتلا راثلا ربش ةفرعملو - ١٠3ه

 هاشنرع نباو ؛ ا يف » ةفاضإ هيفف ١8 : 597 ص 5 ج موجنلاو 7١ ب
 .( ١١ : م” ص ١ ج ) سابإ نبأ لوقي 2 اهدعب امو ال:ؤ#» ص أب

 راذآ ١؟  ه م. نايعش ةرغ سيما موي يف ةئيدملا قارحاب رمأ رومدت نإ
 « ًاردقو ءاضق ناك قيرحلا نإ : لوقي نيدلا فرش نأ نيح ىلع 4« م

 . نوهدملا بشحلاب ةينيه تناك رودلا نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيتقبطلا نأل رشتناو

 هباوبأ تقرتحاو“ هفقس طقسف يومألا دجسملا ىلا رانلا تلصوو - ١
 ه:ب الا/ ةقرولا كواسلا ) ناردجلا الإ ائاق هيف قبب مو رمرملا عطق ترئانتو

 نإ( 1١6 : ١"الصالج ) هاشنرع نا لوقيو ( ؟ : 8 ص ١ ج موجنلاو

 قئارح خيرات يفو . راتلا هذم اولعشأ نيذلا م ناسارخ لها نم ةضفارلا

 ركربتليشل قباسلا باتكلاو 746 و ١ ص وجيقالك باتك عجار دجسملا

 ٠.166 ص ا( كنلرومتت نع تايركذ» و ١1788 والا الص 8عطتلتا توعد
 طحقمأعع عابد 1"ةنصفتاهت, 7. 5

 نيدلا ا فظن ليصفتو ( ١450 ص ب س ) نيدلا فرش لوق بسح ىلعو

 (ه3. "مسعر م. 280 80 (؟**+ص ررات ةعبط )ءيشلا ضعبفلتخييذلا يماثلا

 يتلا يعاسملا لك نم مغرلا ىلع نكلو « دجسملا ذاقنال كلم هاش رومبت لسرأ

 قو 4 رجلا نم ةيشيم تناك نإو « ًايلك ةيقرشلا ةراثملا ترانا هدونج الذب

 نأ ربظيو « ةيوجعأي تماس بشخ نم اهنوك ىلع « سورعلا ةرانم » نأ نيح

 تك رخو نار فلانة حو « ىسيع ةراثم ١» سفن يه ةرانملا

 فنرأ انل ودبيو . اهيلا نودلخ نبا ةراشإ عجار ) . لست 0 يبف < صاصرلاب

 .«سانلا كثلوأ ىلع » للا بضغ ىلا ةثراكلا هذه وزعي نيدلا فرش

 لبق ىرج دقو ةنيدملا ريمدت هسفنب دهشي ل نودلخ نبا نإ - ١9
 نم. ترام ١9 - نابعش رهش نم ثلاثلا يف يأ اهل روميت ةرداغم نم عوبسأ

 1 ها/



 داعدق ناك هنآل « ثبلت ريغي م 140 طانش 8 دعب قش همد كرت هنأ لمتحلا

 ةقاش ةرفس دعب « م11 ١ راذأ ؟ابا ه مله هر” نابعش ١ يف ةرهاقلا ىلا

 قيلعتلا عجاو ). ةدملا هذهنم شكا نوكي دقو نيعوبسأ لقالا يف تقرغتسا
 نم:نودلش نبا ىأر اذام ىرت . ( خييراوتلا ثحي لوح رئادلا 159 مقرملا
 هركذييذلا لك « كلذ نع ةباجالا بعصلا نم ؟ راوسالا لشاد يف ثادحالا

 برغملا نع هتلاسر ةباتك نم غرف دق ناك تقولا كلذ نوضغ يف هنأ وه

 . رومتت ىلا اهمدقو

 ١٠4 يف انل ود : ف اذه ناك ١ طابش ,عهه مء» بحجر 11١1١ام.

 ١؛# مقرملا قيلعتلا رظنا -

 نرأ ودبي « ةاضقلا ىعدتسا اك ( يناعدتسا ) روميت هاعدتسا
 «رومدت عم نكي مو“ ًاقباس انبب اك نيرغتالاك ةنيدملا يف شيعي ناك نودلخ نبا
 . (”همقر قيلعتلا عجار)'*' قلبألا رصقلايف كاذموي نطقي رهظي ايف ناك دقف

 طورشلا عم قفتي رارق رادصأل يعرشلا ساسألا وه « دنتسملا ٠١ - ١
 ةيوبنلا ةئسلا اهضرفت ىلا

 ١9 ) ةفش ىلا ةفش ينك » يفرحلا اهانعمو ( ينبقاش «.

 فلتخمو «ةمامألاو ةفالخلا روطتو سيسأت يف نودلخم نبا ءارآ نا 10
 ةروصب عجار. هتمدقم نم ىتش لوصف يف ةنودم ةعيشلا دنع ثيداحالا

 . “الاب 9(”  ص ١؛ج ةمدقملا ةصاخ

 قحو هتفيلخ نوكيل (يلعل ( ص ) يبنلا ٍرايتخا يه 4 ةيصولا » - 4

 نم نودلخ نبا ىعدتسا رومبت نأ نظ كلذاو « ىعدتسا » هحرش يف فلؤملا 2-0
 ْ رع ناطلسلا دنع يماقم مايأ ناكو » 7 4 ص لوقي نودلخ نباثا عم ه هركسعم ىلا قشع
 دعب كلذو مهيف« يناعدتساو .. ىصمب ءافلخلا ناقعأ نم لجر اهلهأ ىتأ موي ةعلقلا نم هيلإ جرخ
 7 ديعب نمو بيرق عضوم نم روكي نأ زوحي ءاعدتسالاف « ةاضقلاو ءابقفلا ىعدتساو » هلوق
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 (1. كماةعاطمعمر همام صوم, مه. 209 5) ( 7١5 ص . رمز

 باتك عجار ) « عومجملا ءارآ فلاخت » ايفرح اهانعم « دشت » ١مم

 . ("”ذش ) ةلك يف 7ع ص ١ ج يزود

 لاح يفو. صاخ عونب « ايمازلإ ٠» سيل وبف ( يرايتخالا ) رحلا باختتالا

 يقطنم ريغ ناك ناو«ىوالا ةبترملا يف نودلخ نبا عضي « لادخلاو لالدتسالا

 , باختتالا ءارجا يف يرحتلا « دابتجالا » وه « رغنآ ابوحو < ءيشلا ضعب

 دعب هنكلو « ةقيرطلا هذهب دابتجالا أدبم ددحي ال هتمدقم يف نودلخ نا نإ

 اذه دلقتل طورش ةعبرأ عضي ةفيلخ وا مامأ دوجو ةرورض ىلع نهدبي نأ

 ( "4 ص ١ ج ةمدقملا ) لقعلاوندبلا ةحصو ةيافكلاو ةلادعلاو ملعلا بصنملا

 ةليبق نم ( ةلوخ ) هتجوز نم « يلع ةلالس نم مث ةيفنحلا ينب نإ 5م
 .( ةفيلح نب دمه ةدام يف ةيمالسالا فراعملا ةرئاد مجار ) ةفينح ىنب

 عجار) يناريا لصأ نم ادئاق (* ملسم نب نمحرلادبع سم وبأ ناك ١و

 . ( ةيمالسالا فراعملا ةرئاد
 - ماالهء اه #18 نم 5 « نيساسعلا ءافاخلا لوأ ناك حافسلا .. )و

 باله4 )  ه 164 ىلا ه +٠ نم يتآنس اك روصنملا هوخأ محو . ( م ه4
 به 505 ىلا 8660 نم يح مصعتسملا وه نييسابعلا ءافلخلا رخآو ( مالا

 .(م 19564 - ١ل41"

 ةلمج يهو 0 هب ىضرلا ىلع مهلك مهرايتخا عقوف 9 يفرحلا هائعمو ٠+1

 ينفلا اهانعم « رايتخا » ةاح ناف « هيلع مهرايتشا عقوق » مضت ةضماغ

 , و هب اوضر » « باختنا »

 , ناكلخ نبا فيلأت نايعالا تايفو يف نيتياورلاب ءاج اي ناثع نب نمحرلا دبع : لبقو غل

 «ج.عم»

 لادلعا



 نع ًاضوع ققحتلل « قافصإ » ةاك فاضأ نودلخ نبا نأ ربظن - 5
 «عبب» ماربإ اهانممقافصإو « ةلالدو اعويش اهنم رثكا ةماك يهو « عامجإ »

 ياكل ءالولا نيي » « ةعاطلاب دعو » اضيأو

 نأ نود نيككلو © « ىصوأ م ةملكل مات ةفدارم انه « دبع » - ١49

 . بلاطيبا نب يلع ةلئاع ىلع ةصاخ ةروصب قبطت

 قح ةعرش ةفالخ ترمتسا ةرهاقلا يف ةقثملا ةيسابعلا ةقالخلا نإ “١17

 ةقولخ كانه ةفيلخلا لامعا تناك نإو“( موك») ماملال يف يفاؤعلا وزغلا

 .(99١(دروفسكا ةعبط دلونرأ . و . تافيلأت ةفالخلا باتك مجار ) ًادج
 ل, ا. ةرصما1ق, طع تمانصطمتع, 0:00, 42

 5 هالعا يف 9 مقرملا قيلعتلا عجار - 4

 ىوس امش نودلخ نبا هنع ركذي مل « بحاصلا » اذه نأكل ذنم 46م

 , هتراشإ ىلا ةراثالا

 ةنس يف ةقباسلا هتربخ نم معي نأ انيق ةقيقحلا يف نودلخ نبا ناك 9

 نم ايادهلا ناب ةيليبشإ حافس وردب ىمسملا طالب ىدل هترافس مايأ يف م ل4
 هذه ةساردلو . برغلاو قرشلا كلذ يف ءاوس ماحلا ىلا فرعتلا تامزاتسم
 دلبلا هذه يف ةعبتملا ةداعلا نإ » . لوقي هناف وجيفالك عجار قرشلا يف ةداعلا
 بحي امو ( ١66 ص) « ايادحلا ضعب هل اومدقي نأ ريمأ يدي نيب لوثملا دن
 سايقم يه روميت لوسر ىلإ ةبسانملا هذه, ةمدقملا ةيدحلا ةميق نأ هتظحالم
 . ( م.# ص ) روميتل يدبملا هنكي يذلا مارتحالا

 يقرحلا اماثعمو « فحصم ةمماب اتهتءاج « نآرقلا نم ةخسن 1441
 دعبو . هنم مسق وأ نآرقلل ةصاخس لمعتست « ةبوتكملا قاروالا نم ةعومج د

 هرصقب بصي / فلؤملاو » ةيزاجم ناعمر ةيقيقح ناعم ال لاعفالا رثكا نأ ين كش ال (+)
 ناكمي ةحاصفلا نم نودلخ نبا لوقو عامجإلا وه ًاضيا قافصالاف « ةروكذملا يناعملا لع قافصالا
 اوقفصأ » ةغالللا ساسأ يفو « هيلع اوقبطأ يأ اذك ىلع اوقفصأو » حاحصلا يف يرهوجلا لاق
 «ج.م» ١ ,« هيلع اوعمتجا ؛ دحاو رمأ ىلع
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 ةريسخالا ةملكلا أرقت دق « امر وأ « ”وذحم ءزج يف » ةرابعلا تأت فحصملا
 ةفصلا ىيصطحعت ال نيتءارقلا اتلك نكلو © طوقنم ريغ صنلا نأل « ق”ذحم »
 ١ . « دلجملا » وأ « لصفلا » و 4 « مسقلا » و « ءزجلل » ةبسانملا

 .دم لوسرلا حدم يف تليق ةريهش ةموظنم ةدربلا ةديصق نإ 4

 ديعس نب دمج هللا دبع وبأ نيدلا فرش همسا < يربرب لصأ نم وهو اهمظانو
 .مال95-تالز# ف زخم ىلا 56م نم شاع( يريصوبلا وأ يريصوبألا
 يبرعلا بدالا باتك مجاريلف هتافلؤمو هتايح ليصافت ىلع عالطالا درب نمو

 ميمعماصممسب 118 - 4597 ص 1١ج ليذلاو م45 4 ص ١ ج ناماكو ربل
 يا" ةيممالسالا فرامألا ةرئادو نول, 1. 266-204, 8ادهوا. 1, 467- 8
 ( ؛19 ص ؛ ج قالون ةعبط « ببطلا حفذ يف ) بيطخلا نبا لوق بسحو
 نبا نكلو <« هسفن نودلخ نبا ىلا ةدربلا ةديصق حرش ةباتك يف لضفلا عجري
 . « ةيصخشلا هتريس » يف اذه ركذي ال نودلخ

 ١ ج يزود باتك اهرمأ يف مجار ) ةرخافلا « ىولحلا » هذه - 4
 نودلخ نبأ ةمدقمو ١5 < 544 ص١ ج يرّتقملا باتك ىلا ريشأ همفف "184 ص

 . ( # ةقرولا ب ”؛ ص ١ ج ةمجرتلاو ؟ه ص ١ ج

 نراك يذلا ( داوسو ضايب هنول يف يذلا) قلبألا رصقلا ةفرعملو - ٠6
 , ***! باتكلا اذه نم ”ه مقرملا قيلعتلا عجار « روميتل ًارقم

 الو «© رويل هذه نودلخ نبا ةرازل يقبقحلا خيراتلا نع ءيش معي الو

 اد به مم ىلوالا ىدامج ؟1 يف للوالا هنرابز ىلع ىضم تقولا نم م

 . نآلا فلؤملا هحرشي يذلا باتكلا نتم يف مسالا اذه ىلع انقيلعت عجار ( + )
 «ج .عم»

 ىلع يتبكلا ركاش نا ةراغإر « ١ ٠١ م » يدفصلل تايفرلاب يفاولا عجارو : تلق ( ++ )
 « مل”ةذ: ١ » يزيرقملل كرلسلا مجارو ةيدمحلا باي تامفولا تاوف يف هلوقتو هلاوقا

 «ج.عم» . «عمس»ب : م » تارذشلاو

 «ج.م» .نيبملا حضوملا وف هيلع انقيلعت عجارو( هعع)

 )١١( نودلخ نبا ءاقل لجل



 الب ىلوالا هترايز دعب اهب موقي ةرايز نإ . ةيناثلا لبق م ١5١١ يناثلا نوناك

 ةنكمم نوكت دق «ةرايزلالوبق يف رومنت ةداع نع هل لبق نأ ديعب' يأ ثبلت

 ةعاقلامالستساب رابخالادعب عضو دق ةرايزلا نع نايبلا تاك ©« ى رخأ ةبجا نمو

 . « رصم ىلا روميت ريمألا نع عوجرلا » . نرونمملا لصفلا دعب ةصاخ
 ابيدقت ناكل « قشمد يف هثوكم لئاوأ يف ةقيقحلا يف تناك ةرايزلا نأ ولف
 هعوجرب قلعتت انه اهنود دق يتلا ةمدقملاو « ىشمد يف هتماقإ صوصخل انه

 اهحنم يتلا نامالاةعقر ىلا هاندأ ةروكذملا ةراشألا ع ناك هعوجحر ) طقف

 . ( ١55 مقر قيلعتلا عجار )

 ام عم ليمصافتلا نم ريثك يف-قفتي انه فصو ام لايقتسالا نا - ١

 .( ؟00-- »**» ص وجيفالك باتك - ). بالا اذه يف وجيفالك هبتك

 ًاراعشإ سأرلا قوف رخآآ سدقم باتك يأ وأ نآرقلا عضو نإ - ٠

 ةداملا هذه نأ ركذو . ةيسآ يف ةالولاو ماكحلا ىدل ةفورعم ةداع مارتحالاب
 م 15١٠ يف يفوتملا مظعلا يلوغملا » ربكأ كلا طالب يف ةعبّتم تناك ابسفن
 ةيعمج نيعئاشلا ليجنالاو ةاروتلاباتك نم ةخسن هيلا تمدق امدنع ( ه 4

 هدم ظمردل طدايعما ظاطاع هن ماهمانم" موج نتنالل ةمكلملا سدقملاباتكلا
 تارسنوم وينوتنا ملقب "ال ص عى وودصعمامعلنع م. 7 باتك مجاور . م 1هكم/

 مقب اال ه ص ( مظعلا لوغملا كلم « ريكا 2 باتك ىلأ د ةماودتم 8هدفوسمأم

 اقم ةمتاط ةلعطوم, طع هعووكغ 3[هعام] مر 1785 ثبع# . ىأ ق

 ( م 159 ةنس يفوت يذلا ) سرفلا دالب كلم لوالا سابع هاش لمف اذكو
 لعفلا كلذك لعف دقف ليجنالاو ريمازملا نم ةخسن م 1515 ةنس يف همست دنع

 نيذرقلا يف ةيوبابلا ةثعبلا « سرفلا دالب يف نييلمركلا نايهرلا رابخأ عجار
 ١4١ ص١ ج ١و9 نردلل ةعبط يداليلا رشع نماثلاو رشع عباسلا
 مق هطروتتعلم هع طم نكوعصعات معو ذص 5عوتقر ةمك ةطغع وصقل مصقققأولل 05 8

 جل 31 229111 عصب "165 منهم, 19398, 1, 241

 ىلا ةداعلا هذه ) وسب : ”"9ءص ا !؟؟ َج ططخلا ( يزيرقملا بسلي 1 نو
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 ) 55 ؟ ج 1495 يساس يد 6 يبرعلا بدألا نم تابختنملا
 قع موعرن, طعقوأمرصموغطتلع 8 مهقهطع, 1826, 11, 32

 مالكلاىلع ه تركف يأ د يركف راد 0 يفرحلا اهانعم: تماوح - ١٠64
 « ةنيدملا يف « يأ » كلانه يل ب باحصا نأّشو يسفن نأش يف يدنع امب

 بيرغو < برغملا وهو ينطو نع بيرغ يأ « نيتبرغ بيرغ انأ » اهم

 , "! رصم يف مهو يلهأ نع

 يقاذ مقرملا قيلعتلا عجار هؤسلمو هنطو وده يذلا برغم ا لوح ١1هك

 . هالعأ

 ىلا انعجر اذإف . ةبيرغ « يلصأ » < يأ « ليج » ةرابعلا نإ - 0

 مل ةرهاقلا نكلو « يبرغم هنأ وه ةماكلا نم دوصقملا نأ انل ربظي نودلخم نبا
 «يلّيعهأ رقت دقوةرهاقلاو برغملا نيب نآلا نياب دق هنإو « ةببرغم ةنيدم نكت

 مجار لوقلا اذه معدي ام صنلا رخاوأ يف ءاج دقف « ليج » نع اضوع

 ىلإ رفاس » . نودلخ نبال روميت لوقي امدنعف . ( ١5 مقرملا ) قيلعتلا

 ( درفم اهنإ اايحأ لاقيو ) ىرخأ ةغرص « « ليّع » و « « كلهأو كلايع

 قفتا روميت نا ( 74 ص ١ ج ) هاشبرع نبا لوقي نذإو . '**' « لايعل
 . هيلا عوجرلاو هدالوأو هلهأ ذخأل ةرهاقلا ىلا هرفس ىلع نودلخ نبا عم
 هتجوز ىنرأ » اقباس نودلخ نبا ركذ دقلو . ( 170 مقر قيلعتلا عجار )

 ,"“« ج6 مد , يتآلا يقيلعت عجار ( *)

 كلذ بيكرتلا ةحص يف هجو اهل سيلف « يليع » فيحصت ليج تناك ول ىتحو . تلق (++)

 ؟ لمألا مه لايعلاو « يلايع لهأ » لوقي فركف « رصمب ليج لمأو » : لاق نردلخ نا نأل
 اذه ريغ يف ةءاكلا هذه نردلخ نبا لاممتسا للا عجرن نأ انه اه « ليج » ةفرعم يف حيحصلاو

 رضحلاو ودملا لاجأ نأ يف » ناونع لصف - 5 ص هتمدقم يف ءاج دقف هبتك نم عضوملا

 هلمعتسا اك نرقلا ليجلاب دارأ هنأ زوجتو , سانلا نم ققبط : اهانعم ٍليجف تاقبطلا ينعي « ةعيبط

 , اهيأ ةقبط مثر ء فرق لهأ يأ يلج لهأ ىنعم نوكيف نودلوملا

 «ج. عد

 دلو



 يف < م ومس ل ه لىم ةنس يف « رحبلا يف اوقرغ دق د هدالوأ وأ « هدلوو

 رهظيو ( < : ؛هم ص ه جربعلا باتك ) ةيردتكسالا ىلإ سنوت نم مهقيرط:

 « مجار) ًاضيأ نورخآ هديأ اك ةرهاقلا يف ىرخأ ةأرما جوت نودلخ نبا نأ

 ش . ( "1 : ١45 ص ؛ ج يواخسلا

 ءاهدب قلمتلا يل ودبي اهق اهنم ةياغلا تناك نودلخ نبا تاماك نإ - ٠

 .. اقدم هيلع لضع ىذلا وهو تاركا لع روس نم. لضخ

 رقملا » و « ركسعملا » ينعت ةبكرتلا ةغللا يف ه ودرأ » ةماك نإ - ٠69

 فيشرآل. »يف روان لاقع عجار هةمصاحلا» وأ «نكسلا » عسوأ ىنععو « يلملا

 تسرهفو - 4 )19 ص 5 جل. دودو ةعطخ» هدتعمتتصت, 1, 19 © يقرشلا

 1مدعب هدماطمال, ؟هءامهصومدي 18+ و 1١645 ص دلوتراب تاباسطخ باتك

 تهيتززور . ةسمدقملا 387 ص #1544 ديردم ةعبط وحس فالكو مو. 149, 0

 كاذمويناك رو." نأ اعو عومطدزدقح د ددصمءامس, ةاهقعأف 1943, مب 1

 ركسعملاوهو« عسوألا اهانعب مهفت دق « ودرأ » ةماكو « قلبألا رصقلا يف

 فرودلخ نبا نكسمو هركسعم نيب ةنيابمل كلذ يف رومبت ماقأ ثيح

 . ةئيدملا لخاد

 ةمالع»و ©« ىيدصت » « « ءارحإ د« « ذيفنت دهانعم © ءاضمإ ١46 ١»

 « زاوج ه دادعإ هيلع راك كلم هاش نأ نذإ انل ودبيو . « رارق وأ رمأ
 هنأ ىلإ ريشي ام ةّمث سيلو . رومتت ىلأ ةنيدملا نم ءاش ىتم بهذمل نودلخ نال

 , ماودب ةئيدملا نم اقح لقتنا

 : « ىرخأ يل تيقبو » يفرحلا اهانعم - 5

 راما » اهانعمو ( ءافلا رسكتي ) « أريثلا » طوطخلا يف ءاج - 159
 ا**) « ءارفلا مناص د_يأ « ءارلا ديدشتو ءافلا مضب ءارفلا » وأ *' يشحولا

 «جاعم» , شحولا رامح هب دارملا ناك اذإ ءافلا حتف باوصلا (*)
 «ج .م» , ءافلا متف باوصلا (ء+) :

 أ1١6



 حيحصتلا نأ انل ودبي كلذلو. نيفظوملا ةمئاق عم مجسني ال نينمملا الك نكلو
 نآرقلا ءارق نإ .( هسردمو نآرقلا ءىراق ) : « ءارقلا ٠ وه لمتحملا ديحولا
 ) يمطافلا طالبلا يف نيفظوملا ةقبط نم نود اوناك (*' هسسردم يأ

 ا : ؛88 ص ا" ج ىشعألا
 . نييرادإ نيفظوم ال نينيد نيفظوم اونك مهنكلو . ( 5:مال٠ ص

 عسجار ) روميتل « كلم ه بقل نودلخ نبا لمعتسي اضيأ انه - +١
 .( ٠٠١ و ١ مقرملا قيلعتل

 « لمم » رأ « تافتلالا مدع » يأ « لفغي ٠ اهأرق ام اذإ - 4
 . « لقعي » ًاضيأ اهتءارق نكميو ةطوقنم ريغ ةماكلاف

 فراو « نييرادإ ىلإ جات روست نأ ءاهدب نتودلخل نبا رعشي - اه

 فورمملاف . رسألا نم هئاقدصأ صيلخت وهو ©« ةحضاو ةيقيقحلا هتياغ تناك
 « نينف ًالامع ندملا نم اهريغو ىقشمد نم دنقرم“ ىلا هعم دشأ هنأ روميت نع
 هعم ذخأ هنإ 89ه : ب ؛9 ةقرولا يف ينيعلا لوقي . ةعانص لاجرو نيماسرو
 زليإل و 16 ص ) وجيقالك لوق بسحنو « فرحلا عيمج نم نيرهام ًالامع »
 « نيباشنلا » نيساوقلاو ؛ ةكاحلا لك قشمد نم هعم رومبت ْذْخَأ ( 84و

 . ( 0 و "6م ص م ج نيدلا فرش عجار ) نييروخافلاو نيجاجزلاو

 ماع وذع باتك ةسماع ةروصب ينعت « نامأ بوتكم ه ةلمج نإ - ا

 « ىفنملا نم فظوم ةداعإ (ضيأ ينعتو « ىرخأ ةميرج وأ درقت نع يمسر

 نأ انل ودييو . يبنجأ ماحل وأ « يبنجا رجاتل رفس زاوجك اضيأ لمعتستو

 نبال رومبت هاطعا دق ناك هناب يزيرقملا هركذ باتك ىلا انه ريشي نودلخ نبا

 ١4(. 1: ب الم ةقرولا كواسلا ) ةرهاقلا ىلإ هعم هبلج يذلا وهو نودلخ

 . رثأ ىلع » اوقلطأ نأ دعب « نودلخ نبا اوقفار .نيذلا صاخشألا ةلمج نمو
 بتكمل اشتفم ناك يذلا « يرصبقلا دمحا نيدلا ردص يضاقلا ناك « هطسرت

 «ج.ود ش . ءىرقملا وه نآرقلا سردم (*)
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 ه ج موجنلاو « اهدعي امو ١١ : ب اله ةقرولا كولسلا ) قشمد يف شيجلا

 . ( "84 - ؟»* ص » ج يواخسلاو < 16 : هاك ص

 نم هريغو ( :١8 ب ١له ةقرولا ) كولسلا باتك يف ءاج اي - ؟؟9

 قيلعتلا عجار« ناكر وك روميت ريمأ » عيقوت لمحي رومست متاخ تاك « رداصملا

 . 1١ مقرملا

 . « تيب » لوح هالعأ يف 1١4 مقرملا قيلعتلا عجار - 4

 ترام ١9  ه م٠“ ىنرابعش “ يف قشمد كرت روسست نأ امي -

 (1:14 ص 8 ج هاشبرع نباو « ؟:ب وال ةقرولا كولسلا عجار )4ع 1٠

 دعبو ( ١ : 88 ص * ج موجنلا ) يف ءاج اك « امري نينامث تماد ةماقإ دعب
 نبا لصوو 4 هه ص « كنلرومتت نع تايركذ » باتك بسح ًآاموي نيعست

 تقرغتسا قشمد نم ةرفس دعب « ًابيرقت تقولا سفن يف ةرهاقلا ىلا نودلخ

 نبا نأ حيضاولا نمت « ( #١4 مقرملا قيلعتلا عجار ) . ًابيرقت عيباسأ ةثالث
 طابش الاب به م.“ بحجر ١ نع رخأتي ال خيرا ىلا ريشي تاك نودلخ

 ًاميقم نودلخ نبا ناك امدنع ) ةعلقلا مالستسا موي ىلع مدقتي الو 4 م١

 (هالعأيف رثدق اك )م 11١٠ طابشالوب ه م08 بجر ١١ يف يأ ( قشمد يف
 دارأ ةعلقلا مالستسا دعب روميت تمإ ( ١١؟ ص ؟ ج ) هاشيرع نبا لوقيو
 . ( 144 مقر قيلعتلا عجار ) ةردافملا

 ناك امبر تقولا كلذ يف ةردافملا يف هقافشإ ناف 4 كلذك رمألا نك ناف
 نيدلا فرش عجار) ةعلقلا طوقس دمب هب ملأ ديدش ضرم ببسب
 . 1( 3059 صا#* ج

 ١٠ داتعملا انيضق اماف » . ايفرح صنلا يف ءاجا « .

 (؛ءص ١ ج ططختلا) يزيرقملا لوقي .ةاضقلا ةيطم تناك ةلغبلا - ١

 يفظوم نم هريغل صخرب نكي ملو « يدامر رصم يف يضاقلا ةلغب نول نإ
 ةلغب حن يضاقلا ناك هنيبعت دنعو . نوللا سفن نم ةلغب لايعتسا يف ةموكحلا

١1 



 اذه نم يهاضت « ًادج ةيلاغ تناك ةاضقلا يضاق ةلغب نإ . ةعلخلا ىلع ةدايز

 < !*' يشمل ةاضقلا ةاضقل حمسي نكي مل هنأ ابو « ليخلا نسحأ صوصخلا

 ١١:47( نص ؛ ج ىشعألا حبص) ةجرسم ةلغب مه نودعي ماد ارئك ميمدخف

 كنلرومتت نع تايركذ عجار ,لاقبلاب صاخ علو هل ناك هنأ رومبت فرع دقلو

 ةناسألا لاقبلا عيج بوكر بحي ناك » .اببتاك لوقي ْذِإ 404 - 4س ص

 . « ةرييكلا ىرخألا

 ١ ج يزود سوماق مجار ةرابعلا هذه نأشب . « اهب كمدخأ و. وو

 . ”ه(غ ص

ا دحأ ءاطعإ ينعت « نم » وأ 6 نع هأفاك » « ةرابعلا نإ موس
 ساثل

 فيرصت - كلاثلا بألا غ8 ص ؟ ج يزود عجار هتيده لباقم يف ةيده

 نم سيلو « اناسحإ مأ تناك ةقفش ام لمعي مايقلا ينعت ( ناسحالابو ) لامفالا

دق ةقيقحلا يف . ديب ادب « غلبم عفدب كلذ نوكي نأ يرورشلا
 قرفلانوكي 

 تودلخ نبال لسرأ رومبت نأ دعب ايف ظحالسو . تانك درجب « اذه عم

 ٠ ( 156 مقر قيلعتلا جار ) هنم اهارتشا يتلا ةلغبلل آن لاملا نم غلبمب

 .« هيلإ ةلغبلا تلقن يأ ** تلمحو د . ًانفرح ءاج ب ١و

 عم«كلذ عم « مجسني يذلا ءيشلا ضعب ضماغلا باوجلا اذهو - وبه

 لامش يف ماكحلا ةمدخ يف ناك مايأ هئالو لقن ىلع رارمتسالاو ةماعلا هتيزابتنا

 اذه نأ ول روممت ىلا ماضنالا بغرب ناك ابر هنأ ىلع هب لدتسيو « ةمقيرفإ

 نم دعتسم هنا, رسفت دق « هبف يل ةغب الف الاو و : تاماكلا نإو . هيلع حلأ

 0 ا ل
 ةاضقلا يضاقو يضاقلل زوجي ناكف ةيسابعلا ةلردلا يف امأو رصم يف اذه ؛ تلق - ( (١

 .نرؤاشي نيحاوشم نأ ةاضقلا ىضقأو
 6«.جارعمد

ك « هيلإ ةلغبلا تلمحو » نودلخ نيا لوق يف («م)
 ال زرجت هبف « علو صد» هتديس يف ءاج ا

 لع رومبت ىلا نودلخ نبا ةلغب لقنت ل ةهادبلاو , ءيشلا ىأ ناويحلا لقت ره لحلاف ةيب رعلا هحست

ولف ىرخأ ل1 ىلع الو ةلجع الو ليف ىلع الو ةئيفس
 باوصلاف , هلوق زاجل ةأرما ةلوقتملا تناك 

 « ج.مد» , اهارجت ىرج امو « هيلا ةلغبلا تذخأ » و « هيلا ةلفبلا تديقو»
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 هتاماك نكلو . باهذلا حتافلا اذه راتخي اثيحو انيأ روميت عبتي نأ هيناج

 « هيف كوكشملا نفق , دجلا لك ايدج ًاذخأ ذخؤت ال نأ بحي روستل ةلوسعملا
 رفسلايف ىتح- بغري نكي مل هنإ . رفسلا يف ابغار ناك هنأ رمعلا اذه يف وهو

 نم ةدع عفد هتاباك ضومغ نأ انل ودبي « كلذ عمو . ىقشمد ىلا ةرهانلا نم
 لصف نم هريغو اذه لوح رودت اهل بجوم ال تاليوأت ىلا برعلا باتكلا

 لاق رومبت تأ ( ١91 ةقرو ) ةببهشيضاق نبا ركذي « آلثفف . روميتل هتلباقم
 اذه تأ انل ودبيو . « يدلب ىلا يعم باهذلل كسفن ءىبّه » . نودلخ نال
 ةنيدملا نم لقتنا. » . رومدت هل لاق دقف سفن تودلش نبا تاماك ريسفت درجب

 امدنعو (هالعأ 9١مقر قيلعتلا عجار ) . « يدنع ( ثكماو ) ودرألا ىلا

 ينبحي صخش ةرهاقلا يف ٠ . هلوقب هباجأ نودلخس نبا نإ . هسفن فلؤملا لوقي

 يلمأ ةرهاقلا يف » نودلخ نبا باوج نم ركذ ام رّسفي اغإ هناف « هحأ انأو

 +: 07و١5 ص »ل ج )هاشبرع نبا ريشيو . ( ١هإ/ مقر قيلعتلا عجار « ىلبجو

 ٠١١ :؟١لهصاج )ةفيلخ جاحلا مث نمو (؛ مس (مهصاتكلك ةعبط*:!ة5و
 نامعزبو < ةرهاقلا يف نودلخ نبا ابكرت يتلا بتكلا نم :مسق ىلا اههقياور يف

 يف بغر هنإ الئاق ةعدخلا قيرط نع روميت نم هتير< رفظ نودلخ نبا نأ
 ةتبلا هل ساسأ ال اذه نأ ربظيو . روميتل اهبلجو بتكلا هذه ىلع لوصحلا
 تودلخ نا حارتقا هسفن ءاقلت نم رومست ضفر اهمجومب يتلا نودلخ نبا ةصق يف

 نم ةيأب نيب نأ نرود هلهأ ىلإ دوعي نأ هل زاجأو ( رومبت ) هعم ىقبي نأ
 . اهريغ وأ بتكلا عم « ذئدعي ةدوعلا نودلخ نبا نم رظتني ناك قرطلا

 د9 صا» ج ) رومبت عم تثدح يلا ةلباقملاب ةقباسلا هاشبرع نبأ رابخأ نإ
 لبلبمو ضافضف ريسفت الإ يهام ( بوو - 1١# ص اتكلك ةعبطو اله -

 ًادج هيف كوكشملا نم ناك امل هنأ 4 كلذ ىلا فاضي هسفن نودلخ نبا ةّصفل
 هنأ لمنحلا نم ناك « ةبوتكملا نودلخ نبا ةصق هاشبرع نبا يدي نيب ناك نأ
 قمتملا صاخلا هبولسأ ىلا اهاوحف مجرت مث تاعاشالا نم ةلباقملا رابخنأ ىقتسا
 . روميتل قلمتلا نم راثكالا عم

 ال4



 . هنيبعت اننكمي ال « خر هاش مأ هاش ناريم نبالا اذه ناكأ بب#ب

 ىلا هرفس رخيراتب ةلص اهل « عابرملا » ىلا نودلخ نبا ةراشإ نإ - بم

 سيلو « ناكم مسا وه « عابرملا » ةيبرعلا يف « يعيبرلا ىعرملاف » ١ ققفد

 تناك« ىعرملا ضرأ ةئيهتل بهذروميت نبانأ ةلملا هذه ينعت الو « 1*' ردصم

 ايفاك ًارادقم ءاتشلا راطمأ تينت املا ىعرملا ىلا ةداعلا يف اهب بهذي ةئشاملا

 ءارمأنأ ةقيقحلا ينو . يناثلا نوناك ١ هودح يف كلذ نوكي دقو « ًالكلا نم

 ىدامج ١١ لبق يأ هامح رومبت ةرداغم لبق « ىتشم » ةماقإ يف اوبغر رومست

 حج نيدلا فرش عجار )مال لوألا نوناك 7م - ه ممءأ ةنس ىلوالا

 قعةقفاوملا ضفر روميت نكلو ( ١4 : ١18 ص ا ج هاشبرع ناو « م.م ص

 ابككل» يتاشملا ةماقال خر هاشو هاش ناريم « هدالوا نم نينثا لسرب مو <« كلذ

 امبرو ( السب ص مس ج نيدلا فرش )«ناعنك لبس يف يعرلا نم دونجلا نكمتت

 دعيو .(م 11٠١ يناثلا نوناك ١؟  ه م.م ةرخآلا ىدامج ؟)ليبق كلذ ناك

 طقس امل (م ١401 طابش ؟هه مء# بجر ١١ دودح يف ) ةعلقلا مالستسا

 ىلا <« نراعتك » نم خر هاشو هاش ناريم نيريمالا ىعدتسا ًاضيرع روم

 ' نر هاشو هاش ناريم نأ لمتحلا نمو ( 768 ص مس ج نيدلا فريش ) ىتشمد

 نا ةراشا نإو < ىتثملا ىلا اهدحأ عجر وأ عيرسلا روممت ءافش دعب اعجر

 . عوضوملا اذه لثم ىلا يه انه تودلخ

 . و هئبا ىلا كرمأ لكو ناطلسلا نأ » وه يفرحلا صنلاو - اب

 . « دصقلا ممضاو ريغ » وه ىفرحلا صئلاو -

 يف هنزو سيلو « مسيرلا لوأ يف ةثاين تبني يذلا ناكملا » وه ةيوغللا ةقيقا يف عابرملا (»)

 راوشملاو ءاستيملاو ءانيلاك ةرادألاو للا نزو نم رامتسم وه امناو ناكل ءامسأ نز وب لصألا

 ام هناف هيلا يعاد الق اردعم « عايرملا » نوكم نأ فلؤألا يفن امأ « جابنملاو داصرملاو رامغلاو

 تاردالارتالآلا ءامسا نم وبف هلاثماو « قادصملا ١ امأ « ًاردصم هيحيو ةيبرعلا فرعي دحأ نم

 )» جم 1 2

 لك



 . دومعلا طسو يف وصف 80. 0

 يزودعجار ) « انيلا لحاوسلا برقأ دفص » صنلا يف ءاج دقو - ؤم؟

 مقرملا قيلعتلا مجار ) اذه يلي امفو انه نودلش نبا نأ ربظي . ( لحس يف

 . لحاسلا نم ًاليم نيتس دعب ىلع عقت اهنأ عم لحاسلا ىلع دفص عضي (

 يف هيتك 6 سيل صنلا نأ امإو “ هسفن نع ريبعتلا نسمي ل نوداخ نبا اماف

 '( بونجلا نم قشمد ىلا تايدؤي نيذللا ) نيقيرطلا نم هنأ دصق امبرف « لصألا
 مقرملا قيلعتلا عجار ) لحاسلا نم لحم برقأ ىلا هيدؤي يذلا قيرطلا لضف
 ةعباتم يلصألا هضرغ ىراكأ ًاحضاو سيلو . ( ّرطلا نع ثحبلا يف ؟4

 قيرطلا نإ : لوقي نأ دارأ امبرو . لحاسلا وحن هاجتالا مث دفص ىلا قيرطلا

 8 بحقش قيرط نم لحاسلا ىلا رصقأ ناك دفص ىلا ىدؤأملا

 يراديودلا نيدلا ءالع نأ ( ١١٠ ص ١ ج ) هاشبرع نبأ ركذي - ؤه»#

 بايغ ءانثا يف ةلاكولاب ةنيدمال امكااج ةدأعلا بسح ىلع ناك « دقص بحاح

 عجار ) بلح يف نييماشلا داوقلاب قل دق اذه ناكو يناهعلا اغينطلا بئانلا

 .( 5:45 ص 5١ ج موجنلا

 ىلع « هل اهادهأ يلا ةفلتخلا ايادحلا رومدت نم يراديودلا لصح دقلو

 نكمت ًاريخأو « ةدع لئاسرب رومبت ىلا لسراو « دفص لهال ناما بوتكم

 هاشيرع نبا عجار ) ةزغ بئان ناحطلا نب رمحو ينائعلا نم لك نع جارفالا نم
 9:11١١٠١6١(. صاج

 . هاندأ يف 8٠١ مقرملا قيلعتلا مجار - 4

 كلذ ممم قيرطلا [ لوح ] تفلتخاو » صنلا يف ءاج دقو - مه

 فرح عوقو ناف « ةيبرعلا تاحلطصملا نم تسيل ةرابعلا هذه ؛*” « دصاقلا

 نا هجرت يذلا صنلا يف ةلما هذه ىلا « لوح » ةءاك ناضأ دق فلؤملا نك ( + )
 رمتسي م هقيرط نأ نودلخ نب دارمنأل ةدراب ةدئاز:ةدايز اهنأ ةدايزلا لع كانه تقلعو : نونلخ
 . انه اه « لوح » عضر ىلا ةجاح الف هقارف نم دب هل نككي ملف دصاقلا كلذ قيرط عم

 «.جام» ١
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 ةفغللا يف داش رمأ ةعزانملا وأ فالتخالا ىلع لدت لاعفأ دعب « عم ه رجلا
 دق نودلخ نبا نوك © لمتحلا ريغ نم هنأ انل ودبي اذه عمو . ؟* ةيبرعلا

 قيرطلا يف عقصلا ناكس دحأ عم شاقن يف لوخدلاو © دفص ىلإ باهذلا مزتعا
 «قيرطلا تفاتخا » تاملكلا نوكت دقو , هكلسي نأ هل يقبني يذلا مئالمل

 مث « دصاقلا كلذ عم ترفاسو » . تناك ةيلصألا ةلجا نأو الحم ريغ يف

 . رخآلا انم لك عدوو « انقرط تفاتخا

 «زوردلا نم قيرق مهنيب ناك وأ اونك ريشملا نم ةعامجلا نأ ربظي - 18
 ريمرتاك باتك ىلا كانه ةراشالاو مدور, 11, 180 ١١٠١ ص ا؟ج يزود مجار)

 يرغت نبا ملمكتيو (جيمئعدسفم - عبس ةمدستمداز ( كيلاملاو كواسلا
 : ١١4 ص ) نولوط نبا خيرات كلذكو ( ؟ : ه6 ص ال ج موجنلا ) يدرب

 لسبج برغ يف مقاولا ( مت ) يداو نإ . ضفاور مهناب ريشعلا ىلع ( 1
 ةقرولا )ينبملا ركذيو« زوردلا زكارم دحأ نامزلا مدق نم ناك ( نومرح )

 « نوجلااو © دفص لامج يف ريشعلا ةيشحو؟4 : 7 ؛١4 ةقرولاو 84 : ب 4٠
 أوسأ اوناك ءالؤه نإ لوقيو ( ةزغ ىلا دفص نم قيرطلا ىلع ةعقاولا نوقاقو

 اولظ نيذلا نيبراشلا * جرف ناطلسلا كلام موةلماعم يف روميت شودج» نم

 كواسلا عجار كلذك ) - جرف رارف دعب نيربش لاوط ةرهاقلا ىلإ نورطاقتي
 . (#” : 5١ ص " ج موجنلاو ١؟ : ب الال ةقرولا

 ١49 - صا ج) يزود مجعم عجار محلا اذه يف « ايارع د "١8 ( :
 سايإ نبأ عجار « طقف ةيناتحتلا سباللاب د ينعت املاغو « مهبايث وعلخس نيذلا

 ج) ١ نيدئاعلا نيبرابلل اوكرتي مرئاشملا لاجرو بارعالا نإ م مؤ: مسوو ص

 ظ : ( عيلبون ري ايتقع لا
 نالف عمتجاا » وحش فطعلا راو عضوم « عم » عضو ىلا ىدأ ةببرعلا ةغللا روظت نإ ( + )

 كلذلف ٠ هعم كرتثاو نالفو نالف كرتثاو ٠ هعم دحتاو ءيشلاو ءيشلا دحتاو هعم عمتجاو نالفو

 تويبسيدر طلوصاناع مةنط لاق هسفن فلؤملاف همم تفلتخا » نودلخ نبا لوق ًاذاش نكي مل

 , رومألا نم ريثك يف هباشتت تاغللاف « عم اهانعم ؛ ذيوو, فالخلا لمف ةيزيلكنالاب

 «.ج.م»

 الا١



 ينفف . دفصل يقرشلا لامشلا نم ًاليم ساب ىلع « ةبيبص » ةعلق مقت --
 ناكو. «سايئابب ةفورعملا ةبيبص » ةئيدمو » ( ؟؟ : 4+ ص ) ةدبؤلا باتك

 عجار قيرطلا اذه عرفت يفو ) . سايئاب ىرش ىلا هحتي دفص قشمد قيرط

 كبشي ريمألاوخيش ريمألا جرخ مث «همذ( :١١ ١ال» ص ؟ ج موجنلا الثم

 نوككت دقو ) ةبرخلا ىلا اوراسو [ هينرشع موي يف | قشمد نم فسوي أرقو

 ارقو كبشي هجوتف 4 اهنم اوقرتفاف ( ماعلا دفص قيرط ىلع ةعقاولا ةبيرخلا

 ١؟ىلع ,2*' « ةبيصص» ةعلق ىلا خيش هجوتو ... اهبئان لاتقل دفص ىلإ فسري

 . ( ةبيرخلا نم ًابيرقت آلم

 رمألا ءىداب يف دفص ىلا باهذلا وني ل نودلخ نبا ناك ىل قحو - 4
 يفو صنلا يف ءاج اك « كانه ىلا باهذلا بسانملا نم هنأ ذئموي دجو دق وبف

 ( ه : ام»و6 ص ٠ ج « هاشبرع نبا باتك)

 مقرملا قيلعتلا عجار )ىرخأة ره يل ودبي ايف نودلش نبا بهذي - 6
 وأ ًاوهس زجع دق نكي مل ام رحبلا لحاس ىلع مقت تناك دفص نأ ىلإ ( ٠

 راصتخا قيرط نع وأ بكرملا نع ركذي نأ لبق صنلا راصتخا قيرط نع
 ال 9 رمتأ ءاثيم يأ نمت . لحاسلا ىلا دفص نم بهذ هنأ ركذي نأ نع صنلا

 لامشلا ىلا ًادج ًاديعب مقت اهنأل « اديص نوكت نأ نكمي الو . يردي دحأ
 ..ةروكت دقو . لاتحالا ةدصعب روص ةئيدم ىتحو « ابيرقت قشمد يلرغ يف .

 ( 4# ص ةديزلا ) . دفصل ءانبم دعت تناك يتلا « اكع

 جرف نراطلسلا ىلا يناؤعلا ناطلسلا « ( ديزي وبأ ) ديزباب لسرأ - 5
 نمأميف نيماسملاو مالسألا حبصي ىتحروميت ةيغاطلا ىلع» ةدضاعملا هيلع ضرعي
 ناطلسلا لسر نأ ربظيو ( ١6 : 0 ص * ج موجنلا) « دبألا ىلإ هريش نم
 تاريزحاب# دودح ب هه.9 .اأوش ةياهن يف ةرهاقلا ىلا اولصو دق اوناك ديزياب

 ضرعلا اذه ضفر يف مارب لسرأو ( 98 : ؛ه ص + ج موجنلا ) م6٠11

 هتلعجو صنلا نم فلؤملا فذس ام ضعب تفضأ دقو , « «ه : ١١؟ » موجنلا ( ع )
 «.ج.م>» , نيتداضع نيب

 نفي



 نودلخ نبا ةراشإ نوكتو ( ١١ : 45 صو 15 : 45 ص ١" ج موجنلا )

 ًاححص اذه ناك ناف ؟*' « ةرهاقلا ىلا جرف ناطلسلا لسر عوجر للا انه
 به مول نابعش لبق يأ ©« نودلخ نبا لوصو لبق ةرهاقلا ىلا اولصو مهنا

 .( 15* مقرملا قلعتلا مجار ) م ١40٠٠ ترام

 قرغتسا ابر ةرهاقلا ىلإ ةدوعلاو ةيسورب ىلا ةرهاقلا نم رفسلا فسدإ

 : يشأ ةكف

 ١99 - رحبلا قيرطب رصم ىلا اوعحر روميت نم نيبراهما نم ًاريثك نإ «

 ج سايإ نبا ) ةرهاقلا ىلا امثمو طايمد ىلا يرحبلا مهرفس اولصاو مهنكلو ١
 يوارحصلا قيرطلا ذخأي مل اذامل نودلخ نبا ركذي الو < ( 78 :منو ص

 ءانيس ةريزج هبش لالخ قاشلا داتعملا .

 نرودلخ نبا لصو 15 : ب ام ةقرولا كواسلا يف ءاج اهسحو -- 1وم
 قيلعتلا عجار (م ١ ترام ؤ!/  ه م.م ناسش ) سيخلا موي ةرهاقلا ىلا

 . هعوجرإ ةلمتحلا ةدملا لوطب صاخلا 5 مقر

 داق دهصحأ « يخشلا قسيب » همسا ودبي ايف ريفسلا اذه نأك ا ووعغ

 ىهانج »0 يف نومنت نم ةلاسو ةرهاقلا ىلا تلصو دقو . ةلابخلا نم شدجلا
 ينأيسو ) شياطأ قالطإ ابيف بلطي م 110١ طابش *  ه م٠“ ةرخآلا
 نم قلطيس رومت ناف ريخالا اذه اولسري نإ هنأ مدعيو ( دعب ايف ثحبلا
 شلطأ قلطأ دقو . يرانملا نيدلا ردص يضاقلا مهتلمج نمو ىرسألا هدنع
 ةلاسر هعمو ذئدعب ىقسيب لسرأو « زاط نودوس ريمالا عم ماقأو نجسلا نم

 1؟مةّقرولا كولسلا ) بلطلا ةيملتل دعتسم اجرف ناطلسلا ناب ءىبنت رومست ىلا
 ةدمب طاش + دعب ةرهاقلا#كرتو4( 881ه : ٠١ ص 5 ج موجنلاو 4 75-8
 4 ( لي ام مجار ) ةزيجو

 مث » ؛ م٠ ص نردل+ نبا لاق , عييدات الو مييرصت الو كلذ ىلا ةراثا صنلا يف سيل («)
 نع هيلا رقس ناك لوسر هيف لصر « مررلا دالب ناطلس ناثع نبا بكارم نم بكرم انب رم
 (ج٠+) . « اهب تلزنو ةَرغ ىلا مبعم تيكرف « هتلامر باوجم عجرو رصم ناطلس
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 ناطلسلا رارف دعب قسيب نإ ( ١١4 ص * ج ) ًاضيا هاشيرع نبأ لوقيو
 «© برها كلذ بابسا حرش اهيف ركذي ةلاسري رومدت ىلا ءاج قشمد نم جرف
 روميتأرق امدنعو . ( ٠١ 1:915 ص ال ج ) رومبتل هنم ديدهت ىلع يوتحتو
 2 متعلق ىلابعذا » ( ةرهاقلا ىلا هتدوع دنع هريخا م ) ىسيبل لاق ةلاسرلا

 . ( 4:19 ص هسفن باتكلا ) . امده تمده دق ةعلقلا قسيب دجوف

 . 158 مقرملا قيلعتلا عجار روستل قسيب ةلباقم خيرات نعو

 ةلاسر يف ًاضيا ةدروم اهنأ ربظي روميت ىلا قسيب ةرافس ىلا ةزاشالا نإ
 لوألا نوناك 5 ىلا يناثلا نيرشت 737 ه مه ىلوألا ىدامج ١ يف ٌةرخأتم
 حبصي ) يدنشقلقلا اهخستناو روميت ىلا جرف ناطلنلا اهب لسرأ ؛ م11
 2 هريغ وأ قسيب نأ ةلاسرلا هذه ركاذتو . ( 711 - 90+. ال ج ىشعألا |

 دوعبس هنأ اهيق دعي رومنت نم ةلاسرب ءاج دق ناك <« قشس د جرق كرت نأ دعي

 لاسرال دعتسا دق ناك اجرفناطلسلا نإ . شاطأ هيلا لسرأ ام اذإ هدالب ىلا

 يف هلاسرإ مدع يف ببسلاو ( ١؛-:8818 ص ا ج ىشعألا حبص ) شماطأ
 هفرتقا اب ةرتفلا كلت يف تدرو دق ًارابشا نا وه ( ؟*:#»١) تقولا كلذ
 دقع يذلا قافتالا لعج ام كلذو < قشمد يف ريمدتلاو عئاظفلا نم روميت
 ىلا شااطأ لسرب لو ( 14-١ه:١89 ص هسفن باتكلا عجار ) . ىغلم
 (ًاقباس انيب اك ) ةلاسرلا هذه ىوحف نم ربظيو « ةليوط ةدم دعب الإ روميت
 اضيأو جرف ةاطلملا ولا روميت نم ةلاسرلا لمح دق ناك يذلا وه قسب نأ

 . يدرب .يرغت نباو يزيرقملا هنيب اك جرق ناطلسلا در

 (1 مالا ص ا ج ىشعألا حبص ) شاطأ قالطإ روميت بلط امدنعق
 هذمه عقتو . هام وأ صن وأ ةيماس وأ ىرق يف همودق رظتنيس هنا لاق

 « قرشلا ةبج نم ىقشمد نم يقرشلا لامشلا ىلإ يدؤملا قيرطلا ىلع نكامالا
 ريسلل أيبتي ءانثالا كلت يف ناك روميت نأ ربظيو بلح ىلا نائبل لابج لباقم
 تالا صام ج نيدلا فر# ) ) روكذملا قيرطلا ذخأ اريخأأ رفاس املو « ًالامث

 ص + ج موجنلا ) ةطوغلا يف ركسع تابيبقلا هترداغم دنع هنأ كلذ ( 4
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 قرشلا لامشلا نم الم "5 ىلع عقت د اهئاف ةفّئدطأقلا ل لأ بهذ مث نمو ( هناا

 قالطإروميت اهيف بلط يتلا لاسر نأ امبو انه روكذملا قيرطلا يف قشمد ,نم

 ولامف شفاطأ نإو ( ءالعأ عجار ) طابش ؟ يف ةرهاقلا تلصو شاطا

 وأ مايأ 0 ةنكمألا دحأ ىلا لصي نأ عقوتملا نم ناك قلطأ

 دودح يف قيرطلا يف نوكي نأ عقوتي ناك روميت نأ حضاولا نمف « نيعوبسأ

 ( 1١9 مقر قئلعتلا عجار ) هالعأ يف ركذ دقو ؛ طابش ربش نم 5-7٠

 هنأو 2« طاش »مه دودحيف ةعلقلا طوقس ءانثا يف رفسلل بهأتي ناك رومست ذأ

 . ترام رهش نم 7٠١ وأ ١4 يف الا قشمد رداغي مل

 روذلا نم يأ « عبتي » ةداع ينعت اهإف ةضماغ «بقعأد» ةماك نإ - روم

 نبأ لوصو دعب « ةعلقلا تطقس نأ دعب الإ قشمد لصي ل قسيب نكلو

 نأ 2 يأ « دحم لح » انه ةماكلا ينعت دقو . ةليوط ةدمب كانه ىلا نودلخ

 عجار“ ةيباشملا يناعملا نع ) نودلخ نبا ابكرت نأ دعب قشمد لصو قسيب
 نإ. .( ؟: دومعلا 4 ©« 7 4 ١ باوبألا « لامفألا فيرصت يف نيل سوماق

 رومبت نإ «ةريصق ةدم الإ قشمد يف قبي مل قسيبف « ًاماق لوبقم ريسفتلا اذه

 ترأ هسنب فرعبل تقولا نم عستم هل نوكي نأ لبقو هلوصو دنع هلبقتسا

 عجار ) ضيا روفلا ىلع ةرهاقلا ىلا عوجرلاب روميت هرمأو تطقس دق ةعلقلا

 رثكا قرغتست تناك ام هتدوعف ايمسر ابعاس ناك هنأ امبو ( 4 مقر قيلعتلا

 تناكام ةرهقلا ىلا هلوصوو قشمد ىلا هلوصو نيب ةرتفلا نإ . مايأ ةرسشع نم

 « ةرهاقلا ىلا قشمد نم ةقاشلا نودلش نبا ةلحر هتذخأ ام تقولا نم نخأتل

 لصي نأ يعيبطلا نم ناك « نودلخ نبا دعب ةرهاقلا ىلا لصو قسيب نأ ابو

 نودلخ نبأ ةياورف كلذ عمو . '*' اهل نودلخ نبا ةرداغم لبق قشمد ىلا

 ىلا قشمد نم نودلخ نبا ةحر نأ نم فلوملا مدق امل درطم ريغ رمآلا اذه , تلق ( + )
 نبا ةرداغم لبق قشمد ىلا قسيب لصي نأ يعيبطلا نم ناك » : فلؤملا لوقف ةقاش تناك ةرهاقلا

 ىلا قسيب لوسرلا ينبقعأ يأ « هبلا ينبقعأف »«نودلخ نبا لوق نإ مث ,ماهرألا نم مو نودلخ

 يضققت هل تقرافمر هل هتقرافم دعب رومست ىلا لصر هنأ هانعم نردلخ نبا ةريم يف.ءاج اك روت

 «.جامد , قشمد نم هرفس
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 يف < روميت ىلإ سيب اهب ءاج يتلا ةلاسرلا نع ًائيش فرعي نكي مل هنأ يحوت |
 ىطعأ دق ناك روممت نأ ول « ةقيقحلا يفو . روميت عم هسفن,وه ناك هنأ نيح

 .:راكل ىقشمد يف نودلخ نبا ناك نيح < تودلخ نبال اهاصيال دوقنلا قيسي

 . ايرغ كلذ

 ريغ رجلا فورحل نودلشخ نبا لامعتسا ناف (حيحص صنلا ناك نإ - ١95
 صاخشالل « '*' ىلع ٠» نع اضوع « ىلإ » ب « مزع » لعفلا ىدع دقق. فولأم

 ةيناثلا « نم » ترا دايجلا ( هب لومفملا وأ« بد نعاضوع)«نم»و

 . « اذه كلام نم » « ينعي « هتمذ » ةينابب ةيحاضيإ اهنأب اهليلعت نكمي

 جرف ناطلسلا ىلا ريشت تناك نإو « ةلودلا بحاص » ةرابعلاو - ؤ4

 ءاج دقو . ؛* هبا يف ًاديرف ودبي ةروصلا هذه ىلع اهلاعتساف افنآ روكذملا
 نب دمج ابأ ىمسي نودلخ نباف « ةلود » عم « بحاص » لاعتسا رخآ لح يف
 « « هتلود بحاص» . يسنوتلا قحسا يبا ناطلسلا « ةلود بحاص » نيكارفات
 "٠ جربعلا ) امامت « هيلع دبتسملا د ةروصب ناطلسلا ةطلس دلقت دق دمج ابا نأل
 ةمجرتلا يف هتمن ءاجو (؟4:58 ص ) ةلودلا ىلع دبتسملاو 2 ( 4:54 ص
 « ةقلطملا ةطلسلا بحاص ؛هيددنوومص: ( ٠" ص ١ ج ) ةمدقمال ةيسترفلا
 نراطلسلا ةموكح يف فظوم ربكا « للادبع دمج وبا مماق نب وبع كلذك
 ةيعسلو ( ١و٠ ص يوالسلل ءاصقتسالا باتك عجار ) يلع نسحلا يبأ ينيرملا

 باتك عجار « هتلود بحاصب » 4:750 ص ال ج ربعلا باتك يف نودلخ نبا
 . اهدعب امو 76 ص ال ج ضيا ربعلا

 ثرح « ةبارغ رثكا نوكي « ةلودلا بحاصب » جرف ناطلسلا ةيمست نإ
 يف ةيلاملا ةبعش يفظومل ابقل كيلامملا دبع يف رصم يف ادغ « ةلودلا » مسا نإ
 هتطلسو يلام درجم نآلا حبصا يذلا ريزولل ابقلك بحاص ه ادغو « ةموكحلا

 «ج.م» مهاولا وه خساتلاف « هتمذ صالخ نم ائياع مرع هئاف » يجنطلا ةخسل ِق ع
 مالك يف سيملف ليوطلا مالكلا اذمه هنم قحتسا يذلا بيرغلا فلؤملا روصت نم اذه («+)

 « جىم» , ناطلسلا وه ةلودلا بحاص نا ديفي ام نردلخ نبا
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 ص ج ةمدقملاو « هرم ص ةديزلا عجار ) ةيلاملا نوهالا يف قح ةدودحم
 ىلا انه دوعب « ةلودلا بحاص م بقل نأ ادج لمتحملا نم نذإ . ( )ا
 عجار ) قشمد نم نودلخ نبا رفس نع ًالوؤسم ناك يذلا ينابعشلا كبشي
 عوجر دعب رصم ةموكح ىلع ةماتلا ةرطسسلا يلو يذلا وه ( + مقر قياعتلا

 ل٠ ص ١ ج موجنلاو ( رومالا ريدمو ةلودلا ريشم ) رصم ىلا جرف ناطلسلا
 ةرطسس ةفرعملو«يظفاملا زورون ةطلسلا هذه يف هكراشي ناك هنإ لوقي 2« ؛ :

 1١(. و 10 : م5 ص ا" ج موجنلا ) عجار كبشي

 عوبسأ رثلآو - ه م٠ ةرخآلا ىدامج نم يناثلا عوبسالا يف اذه ناكو

 فصتنم لاوش ىتح محلا ىلع كبشي رمتساو م ١4٠١ يناثلا نوناك روش نم
 عجاار) راذآ رهش ةياهن لبق دوقنلا هذه مست دق نودلخ نبا ناكو « رابأ ربش
 .(ا5م مقرملا قيلعتلا

 ماعلايفةقيقحلا يف تبتك دق تناك برغملا ىلا اهب لسرملا ةلاسرلا نإ - 4
 روكي دقو ( 7١4 مقرملا قيلعتلا عجار ) ه 6٠١ يف يأ « يلاتلا يرجفلا
 ابيلا ريشي يتلا ةريخألا ةثداحلا نآل « م ١15١٠ بآ ربش يف يأ هلئاوأ يف كلذ
 « قشمد يف رومبت ليعافأ نم يه ( دعب اهف رظنا ) ةلاسرلا يف نودلخ نبا
 ن*!دنقرعم دصق هناب لصتت رابخألاو هدالب ىلإ ًارخآآ عجر مث هابيلا فيضيو
 يف تدرو رابخألا هذه لثم نإ لوقي وبف ١ : 7 ص ١ ج موجنلا مجار )
 قئلعتلا هاندأ يف مجارو .مال ناسين ١4 ىلا راذآ ٠١  ه م. نابعش

 .(؟؟4 مقرألا

 ريرقت يأ ةعلاطم نم مسق الإ يه ام انه تءاج اك ةلاسرلا نإ - 65

 ةظوفح اهلك ةلاسرلا تناك نإ فرعي الو .نودلخ نبا هبتك ريثكب اهنم لوطأ
 هتايح لاوط نودلخ نا ناك . برعلا بتك نئازخ نم بتك ةنازخ يف
 يفةصاخو « ةيصخشلا هتريس » هيلع لدت اي « لئاسرلا ةباتكب امرغم ةيبدألا
 يف هئاقدصأ عم ةدع تالسارم هل تناكو « اقئاس انّيب اكو ( ىلوألا اهتلحرم

 «.جر.عم» « "م6 صو ةريسلا ( + )

 (15) نوودلخ نبا ءاقل ذي



 . رصم يف ىتح ةينايساو برغملا
 نب سابعلا يبأ نب ناؤع ديعس وبأ همسا اذه برغملا عاح نأ رهبظي - ٠

 ةرخآلا ىدامج ٠“ ءاثالثلا موي ساف ىلع ياح حبصأ يذلا وهو ينيرملا ملاس

 عجار ) . هرم نم ةرشع ةسداسلا - يف وهو م وسوم راذآ ١9 - هم.

 ةنس ىلا محلا يف يقب دقو ( 404 ص « يروالسلا هفلؤمل ءاصقتسالا باتك

 . ( هاله ص « هسفن باتكلا ) م 147٠ ب ه ملا

 تماديلا رصميف هتماقإ ةدم برعغملاب رمتسملا نودلخ نبا قلعتلو -
 ددحم نأ برغتسملا نم سيلف( ه6 مقرملا قيلعتلا عجار ) اماع نيرشعو ةثالث

 ىلإ ةلصفم ةعلاطمب هلاسراب كلذو «برغملا مم هتالص « ةرهاقلا ىلإ هعوجر دعب

 : .. تييراخت نبأ وومتت نيبو ةئيب راق اه بارعلا عاخ

 ةيصخش ةفرعم ةضبلف راق ادولح نا وكت نأ مهلا نيب

 ناف » لوقي ثيح ) ةفولأملا هتلاسر ةجحل لدتف « شكارم يف هتماقإ ءانثأ يف

 نفف . اهنيب ةقباس ةلسارم دوجو ىلع ( هاندا مجار ) « !* يلاح نع نولأست
 جرف ناطلسلا نع ةباين ديعس ىلا ىلإ بتك نأ هل قبس دق هنا ًادج لمتحلا
 ناطلسلا ىلا دمعس يبا نم ةلاسر دوجو يدنشقلقلا ركذيو( تقولا اذه لبق )
 حبص) م 14+؟ ترام م١٠ ىلا ١و  ه م4١ نابعش فصتنم يف ةخرؤم جرف

 دقل» (١١:8١ه ص) ديعس وبا لوقي اهيفو ( #٠١١١ ص مل ج < ىشعالا
 لوصولا فهلامآ نعو ( ١١:6١م ص ) « هللا ودع » وزغ نع ربخ هيلا لصو

 .:راك روميت نكلو ؛« مرا نعول دل رعب < راحل
 ةدجنل هلوطساو هشيج لاسرال ديعس ىلال ةجاح نم قبت و ًابئاش رداغ دق

 ىقتسا يذلا ردصملا نأ لمتحملا نم . ( 8١6 5 ناطلسلا
 « هبلا نودلش نبا اهبتك يتلا ةلاسرلا ناك روميت نع هرابخا ديعس وبا هنم
 ةءارق مدع نع ثحتتن امبر جرف ناطلسلا « ةلفغ د ىلا ديعس يبا ةراشا نآو

 مو 51 م0 ةقرو «أ » طوطحلا عجار ) ةحيحص ةءارق نودلخ نبا ةلاسر

 رصم ىلا اعجار جرف ناطلسلا لفقف ( فيرعتلا باتك نم
 «جرم» , ”ن١ ص « كوامملا لاح نع لاؤسلاب ٌتلضفت نإو » صنلا («)
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 يدنشقلقلا اضيا هب ظفتحا ) ديعم يبا ةلاسر ىلع جرف ناطلسلا در نإو
 ديعس ىلال حرش ( 97+1-1١١ صال ج؛“ ىشعألا حبص 0
 ىذلا ضرعلاو « روميت ةبراحل ةدعملا هتلمحي ةصاخلا 0

 نم  ةرهاقلا ىلا هعوجبرو < .رايصعلاب رابخالاو 6 ملص دقعي 0 همدق

 .رومبت اهفرتقا يتلا مئارجلاو ريمدتلاو< ىقشمد مالستسال تاضوافملاو « فوم
 نم ريصقت وأ © فعض وأ « ةرادا ءوسل ةجيتن نكي ل لصح يذلا لك نإ
 مه م١ ىلوالا ىدامج ١ دعب الادب لسرب مل درلا اذه نأ ان ودسسو « هبتاج

 حبص ) ةلاسرلا هذه يف هنأل . م ١4٠9 لوألا نوناك ؟ ىلا يناثلا نيرشت
 ةخسلب رومبت ىلا لسرا دق ناك هنأ جرف ركذي ( ١١:11١١ ص ا/ ج ىشعألا
 تغمط) اهاضما دق كاذتقو روميت ناك ينل همم اهدقع يتلا ةملاسملا ةيقافتا نم
 هسفن رومت ىلا جرفل ةلاسر يف نكلو « جرف ىلا امداعاو ( مهناق ةغمطب
 ( ه : ٠» ص « ١ ج < ىشعألا حبص ) ه م٠٠ ىلوألا ىدامج ١ يف ةخرؤم
 «ةئقافتالا نم نيتخسنب نآلا رومست ىلا لسرم هنإ ( 1:84 ص ) جرف لوقي
 . هيلا اهديعيو رومتت اهقمطيل ةيئاثلاو « روممت اهب ظفتحمل وه هقاخم ةدحاولا

 . ( هرا»ه ص 4 7 ج < ىشعألا حبص عجار )

 «ةيصوصخلا تالسارملا يف ةرصاعملا ةضخضراتلاثداوحلا درسةداع نإ - 00

 ىلإ هتلاسر يف حضوا ةروصب تربظ دق « ةلاسرلا هذه يف نودلخ نبا لعفي اك

 ( 71:478 ص “ا ج « ربعلا باتك ) ةطانرغ لهأ نم بيطخلا نبا هقيدص

 : ( ه 1475 ص « ا/ ج ريعلا باتك ) نودلخ نءا ىلا ريخالا اذه ةلاسر فو

 يذلا صخشلا ينعت تناك « كولمملا » ةماك « كولمملا لاح و ب »موون

 ظزوماعممص, مم 35, 122 178 «عمس نايكرويب باتك عجار ). ًاكاح بطاخم
 دجوتو 4 114 : ؟9ها" ص « يزود ةعبط ؛« يشك رمل نيدحوملا خيرات باتكو

 ةرهاقلا ازينج باتك تابختنم يف - ماح ىلا هجرت مل نككلو - اهسفن ةرابعلا

 . ( 4: تاظحالم ال( نوئين نودنعمب مب هضم

 يذلاو < يضاملا ماعلا » نع ًاضوع « طرافلا ماعلا » لامعتسا نإ ؟4٠؛
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 يسنرفلا يبرعلا سوماقلا عجءار ) ايبرغم احالطصا نوكي دق اعويش رثكا وه

 موي 2< قممعطمتب ةمتونم ةعوط و7 عوصفقتم, م. 211 3١١" ص « هش رب فيلأت

 . ( يضاملا دحالا موي . طرافلا دحألا

 5 ةينأث ةرع 6 كلملا » ةماك اوظحال - ؟٠ه

 ىلا + نم  نيعوبسا ءاهز الإ ىشمد يف جرف قبي مل عقاولا يف - 5

 . ( 78 مقرملا قيلعتلا عجار ) ه م٠ ىلوأألا ىدامج "5

 .18و 1١ مقر قيلعتلا عجار ل ا”

 قشمدلهأل نامألامنب دعو وأ حنم دق ةقيقحلا يف ناك روميت نا -4
 احيحص ناك نإو ( “م مقر قيلعتلا عجار ) هيلا نودلخ نبا بهذي نأ لبق '

 ايف رومنت حنمو « نامألا بلطب حصن دق « ربظي ام ىلع ناك نودلخ نبا نأ
 قيلعتلا عجار ) قشم»د يف اوكرت نيذلا نيفظوملل نامألا نودلخ نبا دعب
 .( 0355 مقر

 ةده رومسدل امزالم ناك نودلخ نا نأ ةرابعلا هذه نم يل ودبي - 8

 ةفغللا مجاعم يف درب مل« ركابأ » ** عجلا نإ هركابي اموي نيثالثو ةسمخ
 -!/؛١ص(«برعلا دنع ليللاو رابنلا ناوثعب يشف« 5 باتك عجار )-هحواريو '

 بهذو ( مى. كزومطعرب لهم نصل ة1ومطغ زم قموطاعءطعم مص 741 - 158. 04

 هدنع تقاو » , روعت ريمالاب هلاصتا يف نودلخ نبا لوق ةءارق يف انه اه فلؤملا طلغ (+«)
 « ركاي » نا نظ دقف « لاح نسحا ىلع ينعدور ينفرص مث هحوارار هركابا اموي نيثالثو ةسخ
 اذهو سيشلا عولطو رجفلا نيب ام يهو ةودغلا يأ ةركبلا عمج ركابالا ناو « ركابا » اهباوص
 لعف ( هركابا ) نأ حيحصلاو « ةغللا مجاعم يف درب م ركابا عملا نا » : لاق نا ىلع هلمح يذلا
 ( هركابا ) ىنعمو « ( ةلتاقللك ) ةركابملا و لاتقلاك ( راكبلا ) هردصمر لعاقا نزو لع عراضم
 , عاستالا ىلع حابصلا قلطم ةركبلاب دارا هنا زوجي دقو « ةرككب هبت

 هجرت هنال اضيا امج « هحوارا » هدادتعا وهو يناثلا طلغلا ىلع هثعب فلزملا نم طلغلا اذهو
 نم تقوال مسا وهو حاورلا ف هبت 1 هانعمو عراضم لعف هنا حيحصلاو « كنيتيفيا » ةيسمالاب
 ١ «جايم» . ليللا ىلا سمشلا لادز
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 قيلعتلا ) م يناثلا نوناك ٠١ ه م٠ ىلوألا ىدامج 74 موي يف رومبت ىلا
 طابش الو بجر ١١ يف ةعلقلا تفستسا نأ دعب الا هكرتي لو ( ؛* مقرملا
 عجار) لقألا يف ىلوالا هثرابز نم اموب نيعبراو ةكس دعب يأ مالعأ يف ردق اك

 .( ١6 مقرا ا قيلعتلا

 نم اتس وأ تارم سمخ الإ لصفم ركذي ال عقاولا يف نودلخ نبا نأ

 « هلزنم ىلإ ذئدعب عجرر هنأ تابسالملا ضعب يف ركذيو « روميت ىلإ » هتابهذ

 نيبو هنيب راد ام عيمج نودي ل نودلخ نبا نأ جاتنتسا نكنملا نم نكلو

 . ( 99 مقر قبلعتلا مجار ) ثيدحلا نم روعبت

 بهذ وأ) < روميت سلاجم يف ارضاح ناك هنأ نودلخ- نبا دصقي تاك امبرو

 ةراثو 4 حابصلا يق ةرات ) قلبالا رصقلا 5 ابلعل ةيسانم نيثالثو سمح ِق هنلإ

 ةريخألا هترايز نإف « ايفرح هلوق انذخأ اذإ ىرخأ ةبج نمو « ءاسملا يف

 هترايز نم اموي نيثالثو ةسمخ دعب يأ ) طابش ١4 يف ترج اهنأ دب ال روعيتل

 . ( يناثلا نونك ٠١ يف ىلوألا

 (19 مقرملا ىيلعتلا ب هالعأ يف هانحتنتسا اك ) ةعلقلا مالستسا خيرات نإ

 « مايأ ةرشعب خيراتلا ددحم ينرعلا ) و م ١١ طابش من د ه ا ىىلءال بحار 1١

 . طابش ١4 يف ترج دق اذهب ةرايزلا نوكتف راذا + يأ

 اذسيف 85 دولا هةمعب وج يقر هرايتخا ضحم كلما كرت هنأ ىلإ ريشت ةماعلا

 نبا قلطا رومبت نإ « نييبروألا ءاماعلا نم ةدع لاق اك « ءىطاخلا لوقلا يفني

 46 مقرلا تاذ ةلفحالملاو #0 ص ةمدقملاعجار) . انيجس ناك ول ا <« نودلخ

 ( ١/0 مقرملا قيلعتلا اذهو

 «© قشمد يف نودلخ نبا اهاقال يتلا بعاصملا ىلا ريشت دق هذهو - م

 . دوقنلا عفد ةيضق ىلا صخنألا يف لدت تسيلو
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 مسقتو « ناخٍزيكنج مجن غوزبو « راتتلا » نع ةشآلا هرابخأو - م
 يتلا كلت <« حرسملا ىلع روميت روهظ ًاريخأو « اكلم وكالوه بصنو ؛« هتكلم
 هرابخألميشلا ضعب ةريغموةرصتخم ةمجرت الإ يه اميبرفملا ناطلسلا ىلإ اهبتك
 باتك و4اهدعب امو ١١هةصاخو ه# - هوذا صاد ج ربعلا باتك ) ةقباسلا
 .(اهدعب امو ه : أ 0غ ةقرولا ؛ طوطخلا فيرعتلا

 هالعأ يف ركذ اك «اناونع لمحي ناخزيكنج نع قباسلا هباتك نإ - 4
 « ناخزيكنحي فيرعتلا » ( 48 مقرلا تاذ ة ظحالملاو ١؛ ص ةمدقملا )

 (أ ةقرولا أ طوطخلا فيرعتلا « 1١14 هله ص ه ج ريعلا باتك

 فكرإ ثيح ؛« ضماغ « ريبك ده. ةاكل نودلخ نبا لاعتسا نإ - 6
 عبارلاخألا دعي اذكهو . هدحو رمعلا ال ةماكلا ذوفن ينعت دق « ريبك » ةماك
 هج ) ربعلا باتك يفو ( ١١5 مقر قيلعتلا عجار ) مهريبك اضيأ يادكوأ
 « دالوألا ربكأ 0 يشود » تعني « هرداصم ركذ دنع 4 ( 4 : ه 70 ص
 ثرح ١1ه : "ه8 ص 4 ج ىشعألا حبص عجار ( لوألا ) انس مربكا يأ

 يشود توه دعبو . 4 ءانبألا ريبكأ 0 يشود » يآ« يجوج » لوقب 1
 مهمظعأ اضيأ ناك هنكلو « مربكأ ياطقج حبصأ ( ناخزيكنج ةايح يف )
 لاقم م8١ ص ١ ج ةيمالسألا فراعملا ةرئاد عجار ) ةماكلا ذوفن ةيحان نم
 . ( ه مقرا قيلعتلاو - « ياتغج ناونعب دلوتراب
 ظومأطمال, 8معرتعا, هغ 1ةكاقعقم 1, 812, 5.7 دوام م1 عطمسل 850 2036, 2066 0

 اذهىنعمو أشنم لوحو « نوغاصالب » ماقم موقي مسألا اذه نإ -
 امو مه ص دلوتراب بطخ اضيأو « ةيمالسألا فراعملا ةرئاد عجار مسال
 ماسقمطوأ, لب 3كمطعوم, م. 20,1919 : ؟* ض تريم ةعبط يقشمدو ٠ اهدعب
 ىلع ًارارم مسالا اذه درو دبعلا < نودلخ نبا باتك ينو '* ( نوغاصالب )ا وه ( ؟ :م98 ةحفصلا ) « حيحصلا نكلو ( نوغاصلا دالب) . لوقي ثيح

 هس نيا لملف ةلمبملا نيسلاب اهنأ روهشملاف ». .ةعامج هيلا بسني رغشاك نمسيرقنوحبس ءارو كرتلا روغث يف مظع ىلب ةمجعم نيغلاو ةامبم نيسلا نوغاسالب » نادلبلا مجعم يف ءاج 0 تلق( «)
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 ' ص + جي ربعلا باتك عجار) . (** نوغاسو نوعاس < نوغاص . يلاتلا هجولا

 : ب الإل ةقرولا أ طوطخملا « فيرعتلاو مع 4 نب < ع 2« سور 2 م٠ : نوه

14) . 

 ءامسألاو شاشلا ةفرعملو . ةثيدحلا دئتشاط يمه « شاشلا 9 - ١»
 ملقب اهتالاقم رثكأ ) ةيمالسألا فراعملا ةرئاد عجار ىرخألا ةيفارقجلا

 ( دلوتراب

 وأ تسربف ) © ملاعلا دودح »3 ن١ ةمزطومواعب يس رونيم باتك كلذكو

 .( ١١90 ص ١ ج ةمدقملا

 ناخزيكتج ءابنأ اهب صخ يتلا عاقصألا ءامسأ يف توافتلا 0
 اا وب دات دج الحا يسال وج نس م ل اح

 يف « اقباس نودلخ نا هركذ ام عم هيل .صاقت عيمج قفت كارلا

 79/ةقرولا أ طوطخحملا فيرعتلاو) 2« اهدعب امو هم 5 ص وه َج ج ) ريعلا باتك

 ةينبم هوفلخ نيذلا نعو ناخزيكنج نع هرابخأ نإ . ( م : ب ا/4 ىلا ه :
 اهتيب نمو د ريعلا » هباتك يف ابنم امسق نودلش نبا ركذي « ةبطخ رداصم ىلع

 ينو( م ١0١ يف يفوتملا ) ءادفلا وبأو (م ١١4 يف ىفوتملا) ريثألا نبا خيرات

 باتك ) - ( م ١46 ف يفوثملا ) يرمعلا طال ضف نب نيدلا بابش اهتمدقم

 . ( اهدعب امو هب - هو ص ه ج ريعلا

 قريلعتلا عجار )« معزلا » وأ « سيئرلا»ينعت « ريبك ه م ةماك انه عزو

 .( 5١١ مقر

 باتك عجاريلف هئافلخو وكالوه ةريسل ًالصفم احرش 5 كرب نه - 77٠

 لاعألا ةلصتم ربشلا ءارو اب ةميظع ةيالر همجعم يف توقاي لاق «نايئاغص » دارأ ثودلاخ هس

 (جأب) .. ,لمزب
 , عضوملا ةلورجم مويلا اهنا - هم. ص  جئرتسل ركذي ( «)

 «ج.غ2»

 اليا



 « 107+ ةقرولا أ طوطخملا فيرعتلا باتكو «هد١ - هؤ» ص ه ج ربعلا
 و 18 : 1١97 ص ا» ج ) « لوغملا٠ راتتلا كلم » ةمدقملا يف وكالوه ىمسيو

 ش ا(: 99 ص

 عجار ) «اكارتأ » ماع هجوب رصم كيلام نودلخ نبأ يمسيو -
 . هئيعل ماكحلا لصأ نع رظنلا ضغب ( سر ه:#.ه < ١و0 ص ١ ج ةمدقملا
 . ابلاغ ةيكرتلاب نوماكتتي اوناك مهتاف « مهتغل صخب ايفو

 نم سراف اوك نيذلا رخآ « ديعس يلأ توم ىلإ ريشي انهو - 999
 . م )###و  ه سب يف « نييناخلبالا

 ب فرعو داد غب يف ريالج لآ ةلود سسؤم نسح خشلا ناك ا موس
 دنع بقل « نويون» وأ **' « نيون » و « كرزب » ةيسرافلابو ريبكلا نسح )

 دوفنلاو ةطلسلا يوذ نم نيفظوملا ىلع يفضيو « ناخ » بقل دعب ءيجي لوغملا

 ص١٠ ج « ريمرتاك ةعبط كواسلا باتك عجار) ةيكرتلاب « كب » بقل لباقيو
 ص هتاباطخبو < ١ ص دلوترابل كيب غلأ باتكو 4 "مم صا# جو 45
 ةءاح تحت ةسالسألا فراعملا ةرئادو 4 هد» ص ه ج دبعلا باتكو < 4

 . ( كرزب نسح

 يف ركذ 520 ياغرت لب «ناغوت» رومست دلاو مسأ نكي مل 00

 حبحسصتلا اضيأ عجار .رداصملا نم امه ريغو نيدلا فرششو هاشيرع نبا تافلؤم

 حارتقابأطخ « ةءماجلا ثداوحلا» ءانيممو هانعبط يذلا فلؤملا ل وبخما خيراتلا عجاريلو ( « )
 « داوج ىفطصم » نيثحالا ضعب

 «نيون»دذأ حسحصلاو « نون ريغصتو يبرع هنأك » '؟؟دسونص ةروصب فلؤملا هيتك ( هع)
 دقو » نون ريغصتك هايإ هدادتعأب ىشعألا جيبص يف يدنغقاقلا مهو دتر 1ةهنزتقت « نايف درأ
 مركملا مودا ةلود ريالج ل 5 راث 1 نم دادغ.ب ةيئاجرملا ةسردملا باب ىلع يلا هباتكلا يف ءاج
 ةنكاس ىاولاف, مظعألا نايونلا هدلو ةلايا مايأ يف تلككو ... نا نسح ناطلملا مظعالا نايونلاو
 , ةحوتفم ءابلاو

 «.ج تم

 مخفت يبف ءاطلا امأو خاسنلا نم طلقلاق «ياغرط » يجنطلا ةخسن يف ءاج . تلق («++)
 , ةيكرتلا ءاتلا

 «خجر,عم>»
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  اذهوه ياغزت» أرقت ىتلا 8 : ب اله ةقرولا أ طوطخلا « فيرعتلا ةيشاح يف

 ةيناطيربلا ةفستملا ف ظوفحلا طوطحملا يف ءاج اك هسفن نودلخ نبا يأر وه

 م4. سمنود 51, ةتعتع57) (84 لصفلا« تيار ةعبط“ عبارلاداجلا) ربعلا باتكل
 «ياغرط نبا » ددرت ريغب رومبت ( ه ١4 دودح يف نودلخس نبا يمسي كانبف

 . هلاح ىلع « ناغوط » مما كرت دقف ١١ : م٠ ةقرولا أ طوطخلا يف امأ

 . هالعا يف

 ه ج ربعلا هباتك يف ًارصتخ افصو ركذ نأ نودلخ نبال قيس دقل - 705

 امدتعف «ىلوألا روميت مايأل خلا < ه٠ صارو 9 : هإلاا ص و اله : هم ص

 نكي هنأل « م ١مسوو - ه واب دعب كلذ نوكي ال ابر ىلوألا هتصق بتك

 ص ه ج ربعلا باتك)؛ ياطقج ينبب الصتم هسن ناك فيك يردأ ال » هلوق

 ةقيرطب مج دق ناكقشمد يف روميتب هئاقتلا دعبو ( ٠١ : وسب « مو : ىء+

 ةصق ىلع رمتسا اذكهو « هتايح نع ةيفاضإ تامولعم « ةدصاق ريغو ةدصاق

 . وه هرصع ىنح رومتت ةابح

 . 1١1 :١" ةروسلا « نآرقلا - مالم

 هله لثم تناك ( ١ : 7" ص ؟ ج ) موجنلا يف ءاج ام ىلع - مام

 م11 ١تاسين ١4 ىلا راذأ ؤإب له موس نابعش ف ةرهاقلا ىلا لصت رابخألا

 نابعش#يف قشمد كرت رومبت نأ امبو . ب ١4 ةقرولا كولسلا باتك عجار )

 («اهدعب امو 98 : 50 ص + ج موجنلا ) م 1+14 راذأ ل9 - ه مءس

 ىلإ يل ودبي ايف اهجوتم »ه0 : ب ؛؟ ةقرولا ينيعلاو 41 ١49 ةقرولا لبنملا

 . ةعرسلا نم برض ىلع ةرهاقلا ىلإ ربخلا لصو دقف « هدالب

 هناب سانلا رعشأ نكلو « ذئمايا هدالب ىلا دعي م ةقيقحلا يف رومتت نإ

 امه



 ىلع راس نأ دعبو . هشثيج ىح سائلا عدش دمعت دقف هئادعا رظن فرصي
 ذئدعبو ( م ١+١ زومت 4 ) دادغب وحن ةأجف أفكتا نيدرامو اهرلاو بلح
 ةكرعملايف ةيناؤعلا شويجللاب ةيزهلا عقويل ىرغصلا ةيسآ ىلا فحز مول-م وه اك
 قيلعتلاو ©« 76 ص باتكلا لخدم عجار ) « ةيروكتا » ةكرعمب ةفورعملا
 : .( 16 مقرملا

 رومبت شيج ناك » : ( 14:9 ص و ج ) تارفلا نبا لوقي -
 هاشيرع نا ردقيو « براحم فلا نوثالث يف افلانيعبراو نيتئام نم فلأتي هلك
 . ج لاقم عجار ) فلاتئم يناؤب روميت يبراحم هدع ( 4:4١ ص ١جربعلا )
 غروبماه « مالسالا ةجم يف « ةبورواو ةيسآ يف شيكا قوس نف » فولور
 ,( 1٠٠-1١6 ص الذ مقرب 191+

 ج م1015, «مماوذلمءطف يطل كن 0موتوعطع 1مل ممم طمس” 10م 151 ققطقو

 عورصط اب عو, 1940 23501, 100-585

 ةرابعلا نع ودبت يهف « '*” ةحضاو ريغ « بجع ةيآ د ةلمح نإ - 8+
 اضياأ لمعتستو 2« ثحبلا ةعوضوم ةرايعلاك يه يتلا « بحعلا نم بجع »
 داو وا تاجيتبالا لع ةمالع وأ زمر مف » انه اهانعف . صاخشالل
 صاخشاللال ثداوحلل نكلو . 1:114 ص ال ج دبعلا يف يأت اضيا « بجع
 يبرعلا مجعملا ) هشرب» ل باتك عجار ةبراغملا دنع « ةبآ » لاعتسا ةفرعملو
 ف ةنآ ثاكذ . 1. عورواتو, ةرعيلوانع ةدعوطو - 2029815, 14 ١4 ص يسن رفلا
 « .ةيبرعلا ةغللا ةياتك يف ةسارد 0 هباتك يف ريرك نوف نا بيرغلاو « اذك
 9 لب واب ص جوري ييعصعم 8هلطعو8ع دندن 822018 عطعم 1,هديززعم عمو مطلع 5. 3
 لمع يف نردلخ نباليمتسر + بجعل مآ مال اهنقنت + هيأ هنأ «ةيأ ©
 ىنعت انه ةلمعتسملا ةرابعلا ناف « رمألا ناك ايأو « ةيوجعأ » ىنعم ةبآ رخآ
 ةثداحس هريوصت عم ةضرامملا دشأ ضراعتتل ىتح « « باجعالا » ةداعلا 5
 عم قفتي ٍقالخا مح يأ ءادبا نمرهاظلا هبشنحت نإ . يومألا دجسملا قارحإ

 «جام» , دقي ام ريغ يف هسفث لوط عم اهعسو نم رثكا هسفن فلكي فلولا نا الا حوضولا' لك ةحضاور يهو ةغلابمال ردصملاب ةفوصوم ةيالاف ةبيجع ةيآ اهانعم بجع ةيآ (*)

 1ك



 . روميت فصو يف ةماعلا هتجمل

 ةمجرتملاةماكلا نا ءارقلا فلتخمب اضيا حمسي ةرابعلا هذه صن نإ - مم
 . « ممئاتف » يأ « مابص » ةماك ىلا

 هر ريع ةفقلعم !* « بارعألا يداوب ةداع ىلعو » ةرابعلا نإ ب مس

 هتمدقم يف نودلخ نبأ نا حمحص . « بحع ةبآ » نيئقباسلا نيتماكتلاب ةلبلبم

 اذإ نكلو < رضحلا لها نوبلسيو صوصل مهتعيبطب مهناب (**' برعلا فصي
 مهلا وزعي ال وه ( ١:54 ص ١ ج ةمدقملا ) برح ريفيف انكمم اذه ناك

 نمف « راتتلا ىلع ملكتي امدنع لعفي اه ةعارب ةيا الو © « ةوسقلا عاونا لك »

 .رضحلا لها ةلماعم ةءاسايف ودبلا ىتح اوقاف دق مهنا : لوقي نأ هنم رظتنملا

 (***) « قوف ١ ابنم دصقي ناك انه « ىلع » نا يف ريسي دج لاّجحا كانهو

 . خلا صخش دب باتكلا ىلع تديز دق ةرابعلا نكت مل نإ « ودبلا ةداع

 « نوعرف » ةماك نإ . « مهتنعارفو كواملا ءامعز نم د ةرابعلاو ل بسس

 ةحاقولاو ؛ (**** ,ايربكلاك ةفلتخم ناعب ىرخا تالحم 5 لمعتست دق

 . ( ةماكلا هذه لوح نيل سوماق عجار ) نايغطلاو « ةفالصلاو

 «بارعالايداوب ةداع لعو.,اذكو اذك يف مهر»لرق مدقت دق هنال لاّيحالا اذه زوحت ال 6

 «ج.م» , ابيلع نوراج- يا

 يا « يداوبلا برع » دارا لب مسالا مومع ثيح نم « برعلا » نودلش نبا ركذي مل (ء+«)

 طئاسبلا لع الا نوبلغتي ال برعلا نا يف لصق » : ةمدقملا يف لوقي ثيح كلذر « بارعالا »

 ةبلاغمريغ نع هيلع اوردق ام نوبهتني , ثبعو بابتنا لها مهسف يذلا شحوتلا ةعيبطب مهنا كلذو

 اوعفاد اذا الا ةبراحلاو ةفحازملا ىلا نوبهذي الو رفقلاب مبعجتنم ىلا نورفيو ؛ رطخ بركر الو

 تركلا دقو» ؛ امومع برعلا ال بارعالا ةفص ابءلغا يف تافصلا هذهو « .. مبسفنا نع كلذب

 ؛ مهرعاش لاقف ةيبارعالاب نزتو بارعالاب ىمست نأ برعلا '
 درازملا باقر انف مهؤامساو انمسا برعلاو بارعالا انئرمسي

 افصو دقو « ةدحاو ةره الا مبحدمي لَو تارم ةدع ديجلا نآرقلا يف بارعالا هللا مذ دقر

 «ج.م» . يبارعا هنإ فصوي ور « يبرع » هناب نآرقلا

 ( ج.م ) ء « ردبلا ةداع قوف » هلرقل ىنعم الو برعلا ةنل يف زئاج ريغ اذه («ءو)
 تررإجلاوءايربككلا يه تسيلو اهفاثماوتوربجلاو ءايربكلا يذل لمعتست اهنا حيحصلا هيعمل

 «ج.م» . اهسفنا
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 ةعبشلا عابتا دحأك لداجي بلح ءامع مم هثيدح يف روميت ناك بوسع

 امئناو « ايعيش نكي مل هنكلو ( 4 مقر قيلعتلا عجار ) يلع يديؤم نمو

 يف ةمارصب 4 ينسلا بهذلملا دطوق « ةيمالسالا ةعدرسشلاب كسمتلا ديدش ناك

 .( "ا ص دلوترابل كيب غلا باتك مجار ) ناسارخو ناردنزام

 رداصملا ىف تدرو روميت ءاكذو ةنطف ىلع ةريثك دهاوش كانه - مسه

 (اهدعب اموه :!/84 ص ا" جاف ) الثم هاشيرع نا هاور ام ةصاخو « ةفلتخلا

 باتك و“ (هممقرملا قيلعتلاوءاهدعب امو [ ١59 ةقرولا) لبنملا كلذكو
 ةراصب ربظا » دق روميت نإ : لوقي ثبح ( 7١:78١ ص  ج ) موجنلا
 . 6 ةسهدم

 هنأ نم لوقلا اذه ديؤت رومدت نع مكتت يتلا رداصملا عيمج نإ س +
 هنا هنع فورعءملاو . ةيخئراتلا اياضقلا يف ةصاخو « لادجلاو ملعلا بحي ناك
 . يباعساسا ىلع ةينيدلاو ةيخيراتلا تالكتشملا يف مهثحابي « ءاماعلاب ًافوفعع ناك

 مارب نابعش ؟6 يق دلو دق رومت نا وه دئاسلا داقتعالا نأ اب  ؟مب
 امدنع نيتسلاو ةسداسلا وأ « نيتسلاو ةسماخلا يف ناك دقف م +١ ناسين م
 نودلخنا نا وه ركذلاب ريدجلاو م 160١  ه م٠ يف نودلخ نبا عم ىفتلا
 عجار) ماؤها ده م1 يف اهبتك دق ناك هل ةلاسر يف روميت رمح ىلا راشأ

 م 11١6 طابش 1م -ه مع نابعش ١9 يف روميت فوتو ( 1548 مقر قيلعتلا
 أم بسحو « ( 19 : 1 ١64 ةقرولا لبنملاو ؛ 1؟:١ا/ل4 ص ١ ج موجنلا )
 :!مل؟ صا ج ) هاشيرع نبا هاور امو ( 14:38 ص 5 ج) موجنلا يف ءاج

 . هبحن ىضق امدنع هرمع نم نيناثلا غلب دق روميت ناك ( ١

 عجارو يمسجلا روميت رهظم نع هالعا مقرملا قيلعتلا عجار - م4
 مدقملا تاركذملاو 6 ا. ص وحجيفالكو انمالال4+١ ص ؟ ج ماشي رع نبأ

 هركذ مدقملا رابجلا دع يضاقلا ىوتفلاو ةالصلا يف هماما ناكو ايفنح رومبت ناك : تلق (+)
 «جرم» « ربنلا ءارو امو ناتسكرت يهو بهذللا ةيفنح ةقطنم نم اناكو أضيا ايفنح
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 ناش رع نبا م مالك ىلع ىن دل هاندا يفيدرب يرغت نبا فصوو . 1" ض اهركاذ

 ليوط 22 0 لؤقب وبق ( اهدعب امو ١4:98 ص ٠5 ج ج موحنلا )

 ةريشبلا ضيياو < ًادسج ايوق ناك . ريبك سأرو « ةعساو ةميج اذ ةماقلا

 يدعإ تناكو ةيحللا ثك عباصالا ظيلغ « نيبكتملا ضيرع « رارمحاب ابرشم
 ءايرورج هتوصو © ناتةرشم هائنع تناكو. . ءاحرع ىرسيلا هلجرو ءالش هيدي

 ةسلقعلا هدحص لاكي عتمتم وهو هرمح نم نيناهلا غلب دقو “ توملا باب.ال

 1 سيطر

 ركذي ل رومتت عم ايفاضا اثيدح نودلخ نبال نا ىلع لدي اذهو -- معو

 هسفن روميت نم لصح هنا نم هبلا بهذ ام ديؤي هنا اك ©« فيرعتلا باتك يف
 س 16: 94 ص ال ج هاشيرع نبا عجار ) هلنعافاو هتامح نع تامواعم ىلع

 صق روميت نا ركذ دقف اهدعب امو 1:1 ص اكلك ةعبط « ”:09+ ص
 . ( هدالب ف ترجح يتلا ثداوحلا نودلخ نا ىلع

 ةافو نع تقولا كلذ ف ةرشتنم تناك ىلا تاعاشالا ديؤي امو ب 4٠»

 ىهو ( 1 ممم ةقرو ) 1 طوطحخلا تر باتك ةياهن يف ءاس ام نودلخ نا

 نإ« ل دما 2 : لوف ثيح فلولا طخب وأ نيخسانلا دحأ طخي ةظحالم

 .حيحصاذه ب ه م4١ ةئس ةرهاقلا يف هللا همر قوت نودلخ نبا فلؤملا

 « هقيرط يف هتباصا ةفجر نم قشمد يف يفوت دقل لب ال : ًاضيا لبق دقلو

 للا نإو * ةصحص رثكا ه خ4١ يف يفوت هنا يأ « اذه لوألا لوقلا نكلو

 ًاضيا “< نودلخ نبا نع ىرخا تاعاشا خيراوتلا يفو . معا - هلالج لج -

 عجار ) ؛ هريغو ةفيلخ يجاح اهتحصب عنتقا « ماهوألا نمو امل ساسا ال
 . ( تاظحالملاو ” ةحفصلا « ةمدقملا

 يذلا « لالخلا نبا نيدلا رو ةكلاملا يضاق لحم نودلخ نا لحس ا”5(4

 ىلإ قيرطلا يف وهو م ١1٠ لوألا نوناك  ه م. ىلوألا ىدامج يف يفرت
 نيدلا لامحو ( ": 146م ةقرولا ييملاو 6 11م9 صدك ج موجنلا ) قشمد

 مما اضيا افورعم ناكو م1116 به ملال ف يفوت يذلا يسبغقألا هللا دمع

115 



 نباو 4 19:1497٠ صو مل:١7 ص 5 ج موجنلاو 2« 85 : ؟ ؟8 ةقرولا كولسلا

 يهو ( 1 74 ١١ : 1٠١ ص ال ج يطويسلاو < :١9١ مس ص ١ ب سانإ

 . ةقيقد ريغ تامولعم

 « ساتلا تاهاحن د دصقي نودلخ نأ ناك نإ ًاحضاو سيل - 749

 بلطي ام » وأ ( هتايح يف افشقتم ناك هنأ يأ ) « سانلا هبلا جاتحي ام »

 يضاقنبا خيرات نكلو 4:01١( ص ه ج) يواخسلا اهنع ثدحت دقف هعضاوتو

 ًاضيا ركذي (8:171ص) روكذملا باتكلا يف يواخسلا هركذ يذلاو ةببش
 ربكا نيب هدنع قرف ال هنا : هنع اولاق سانلا نا ىتح « يأرلا يف هبلصت

 . ابطو فظوم

 يناثلا نونك 307ه م. ةرختالا ىدامج ١ يف هنيبعت ناك  ؟ؤ#
 رثكا ةفيظولا يف يقب دقو . قشمد يف اهقم لازنال نودلخس نباو « م11

 #7١:17( صالجيطويسلاو < 4:7١ ص + ج موجنلا ) ليلقب دحاو رهش نم

 م قفاوملا سينخلا موي يف « هالعا يف ركذ اك 4 اذه ثدح دقو - "4

 . ( 18:ب الل ةقرولا كولسلا ) م 160١ ترام 1  ه م. نابعش

 دعب نودلش نبا نأ ( 1:ب ؛؟ ةقرو ) لبنملا باتك يف ءاجو - ؟ه
 . ايضاق هسفن نييعت ةداعال اقح ىعس ةرهاقلا ىلا هعوحر

 نييعتلا اذه خيرات نكلو4م ١6١١ ناسين ١4 لبق قفاوي اذه نإ - 5

 (. ؟م: 7599 ةقرولا ) كولسلا فلؤم لعف كلذكو رايا ل

 اهي داري « سائلا تاجاحلا يدصتلا نع سفنلا فيفع د ةلحا صن يف ةروكذملا ةفعلا نا (*)

 «ج.م» 5 ةيئاضقلا هرومأ يق ءيش
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 راس يذلا أدبملا ىلا ريشي امر « اهيلع تنك يتلا م : ةرابعلا يفو - مب

ا نييعتلاو 0 ىلوألاةرملا ايضاق هتييعتءانتا ٍق هيلع
 0-0 هادأ دا يذل

 ه2 ماسإلابا ص ١ فالس دل ةمدقملا ا 1ةهود؛غ موب ص

 م8+11 طابش ١  ه مع بجر 4 يف نييعتلا اذه ىرج - مم

 نع رثكا تامولعم ىلع لوصحلا درب نمو ( ١:١9 ص ٠١ ج يواخيسلا )

 + ج )موجنلاعج باري ( م 1415 به 494 يف يفوتملا ) ) يطاسبلا نيدلا لامج

 ١ج)يطويسلاو «(6:4١"ص ١ج)سايإ نباو 4( :اله6 صو < و: ١١ ص

 .( #١0 - (!١ ص

 «ضارغألا نم اهوجو » و ه هلام نم ةعطق د هد صنلا يف ءاجب دقو - موو

 صنلا ناك نا « هاشر م يأ « لذب » لعفلا سفنل لوعفم امه ناتراسعلا ناتاه

 '*اذاشلا نودلخ نبا بولسا ىلع ىرخا ةرم لدي ةلملا بيكرت ناف«احيحص

بلا يعس بيسي ناك هيصنم نع نودلخ نا لزع نإ
 ركذي أ هيلع يطاس

 يوطنتال يطاسبلا يف تاقثلا الاوقادروي وهو (مسب موون ص و, ج) يواخسلا

 ل سس

 هم 1١4٠9 هنس راذآه دودح يف - ه٠

 ءاج اك م1667 زوق 4 -ه مءغ ةجحلا يذ ؛ يف كلذ ناك - »مهو

 . رداصملا يف

 ىتتح ةعبارلا ةرملا < يضاق ةفيظو ةفيظولا يف نودلخ نا ىقيو انزل

 . م 11١ لوايا وع - هرمح لوألا عيبر رهش 1

 .ه لع ملم طاش ١١ ف ناك سماخلا نييعتلا اذهو ل وبوس

 يددفتاعلا لوقيو عد مولا يتق ةيكظولا ض1 وفر اع را

ع لدي وهو براسالا اذه يف ذوذش ال : تلق ()
 فرصتلا ىلع فلؤل ريظي اسم سكع ىل

 . ةغللا نع نكمتلاو
 «ج.عم»
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 ي ةفيظولا ىلا ديعا يطاسلا نإ : ( 16:18 ص ١١ ج ىشعألا حبص )

 ص ١ ج) لوقي يطويسلا نكلو 4 م6 رأبا 79  ةدعقلا يذ نذو

 و . نودلخ نبا لغ لح يسبفقألا نيدلا لامج يضاققلا نا : ( 74:18
 تارمةدع هنيبعت داعبو ضاق لصفي نا تقولا كلذ يف برغتسملا نم نكي

 ىفوتملا) ينالقسعلا رجح نبا همسا نامزلا كلذ يف ريهش ماع رصم يف ناك دقف
 نراوتعي ناناكورب باتك مجار ) تارم تس ايضاق نيع ( م 1644 ةنم

 . ( ه0 ص ا ج يبرعلا بدألا خيرات

 ةنس رابا ربش رخاو ا يف ةسماخلا ةرملا ءاضقلا نع هلزع ركذيو "مهم

 هتريسو نودل> نبأ يبني ه م ءاب ةنس ةدعقلا يذ يف يأ ؛( ه معو - م ل4

 ةعستلا تناك ناف . دعب ىبتنا دق نكي مل هلمعف اذه كلذ عمو . « ةيصخشلا

 ليصافتلا ضعب ىلع روثعلا ن كم هئاف هماقب ةنودم ريغ هتايحنمةريخألا ربشألا

 اهبلإ راشملا داوملا ةصاخ ةروصب عجار . هل ةرصاحملا ةيبرعلا رداصملا يف اهنم

 صخش ىلإ ًادانتسا (( اهدعي امو 7٠ : ١؛5 ص ؛ ج ) يواخسلا باتك يف
 نأ ملعت رداصملا هذه نمو . ( ه م٠9 - ال"؟) يشييشدلا نيدلا لاح ىعدب

 ركذ 5 « ةسداسلا ةرملا( ةيكلاملا ) ةاضقلل ايضاق نيع دق ناك نودلخ نبا
 رخاوأ ) قفاوملا ه 4١8 ناضمر رهش يف كلذو ( ١١ ص ال ج ) يطويسلا
 الإ ةفيظولا يف ثككمي مل هنكلو 4 (م ١4١5 ةنس راذا رهش لئاوا وأ طاش
 ةرملا ءاضقلا بصنم همئست نإ 7 را يف رحح نبا لوقيو عيباسأ ةعضب
 .راضمر ربش ؟ه ءاعبرالا مو يف يفوت هنآل « مايأ ةيناع الإ م دب مل ةسداسلا
 , ًايضاق لازب ال وهو ١ ة؟؛.؟ - راذا ب -هملعم

 نيرسعو ةسمخو ةنسنيعبسو تس يمالسالا ميوقتلا بسح نودلخ نبا شاع
 ةربقم يف نفدو « ةنس نيعبسو اعبرا يبرغلا ينارصنلا ميوقتلا بسحو ؛ امري
 لازب ال هربق ناكم نككلو . ةرهاقلا يف رصنلا باب اخ يف ادا 00
 ©« 5 : ١05 صاج موجنلاو 4 ٠١ : ب ب 4( ةقرو لبنملا مج الوبج
 . ( الإبر ص ال عج تارذشلاو ١4 : 1!" صا هل
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 ديرلاش ماعز لس يرات صرف
 ةيداليملا ةنسلا

1 

 نسما

 لل
 ل
 يدب

 نين

 لنيينلا

84 

84 

 رابا ؟ما/

 ناسن م

 لرالا نيرشت "4

 يناثلا نيرشت

 لوالا نرئاك م

 يناثلا نوناك +

 بآ ١

 لحنا

 عئاقولا

 سنوت يف نودلخ نبا ةدالو

 .رهنلاءارواوف شك برقرومتةدالو
 ىلا ةسايسلان وداخ نبا ةمهم

 ةيليبشإ يف حافسلا وردب طالب
 رصهىلا سنوتن وداخ نبا ةرداغم

 شرعلا ىلع ىوقرب سواج
 ةيردنكمالا ىلا ن ودلخ نبا لوصو
 ةرهاقلا ىلا نودلخ نبا لوصو
 قوز «نتراطلتلاب هئاقتلا لوا
 ينابوجلا اغيتطلا ةطاسوب

 هسا ةيردلا امردع هلق
 يف ًارضاحم هنيبعت ةرهاقلا يف

 (ةيقوقربلا)يف ةيرهاظلا ةسردملا
 ١ . ةرهأقلا 5

 نييكلامال ايضاق نودلخ نبا نييعت

 ه«ئتلئاع توم . ةرهاقلا ِ

 0 نودلخ نبا ءاقل



 ةيداليملا ةنسلا

1 

 نقدر

184 

8 

١865 

 نول

 لكلا

1١14*٠ 

14 

 ربشلاو مويلا

 رايا

 لوايا

 لوألا نيرشت اناي

 يناثلان برست 9
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 عئاقولا

 نم رحبلا يف مهو اقرغ هدالواو

 . رصم ىلا سنوت
 ةيئاضقلاهتفيظونعةرملوا هلزع
 . جحلل ةكم ىلا هباهذ

 . ةكم نم هعوجر

 شمتغرصةس ردم قاس ردم هليرعت

 ةيسربببلا هاقئاخلا ةرادال هتيبعت
 يرصانلااغبلي درمت . ةرهاقلا يف
 نراطلسلا لزع . قوقرب ىلع

 نع نودلخ نبا لزع . قوقري

 ,. :ةفيوسلا ءاقئاشا

 . شرعلا ىلا قوقرب عوجر

 نييكلامللامضاقةناثلاةرما هيت

 سولج . قوقري ناطلسلا توم

 قوقري شرع ىلع جرف ناطلسلا

 . جرف ىلع مت درع
 عم ىلوألا نودلخ نبا ةرفس

 . ىقثشمد ىلا جرف
 تيبو سدقلا روزي نودلخ نبا

 . توريحو مل

 ةيناثلا ةرمال نودلخ نبا لزرع

 ذلك نفقا ةعفرظإو نت
 . رومست دي ىلع بلح حتف

 روم ىلع ةيركسع ةلمحدعي جرف



 ةيداليملا ةنسلا

1 

١14 

 رهشلاو مويا

 يناثلا نيرشت ا

 لوالا نوناك م

 لوالا نوناك ١4

 لرالا نوناك م٠

 لوالا نوناك نون

 لوالا نوناك 84

 لوالا نوناك ؟ه

15 

 عئاقولا

 قاحلل نودلخ نبا ثحب كشد

 . ىشمد ىلا هفحز يف جرفب
 جرف عم نودلخ نبا كرحتي

 و
 . ةزغ ىلا لوصولا

 . قشمد ىلا ةزغ كرت

 وحن هجوتيو كبلعي كرتي رومبت
 . قشمد

 , قشمد ىلأ جرف شيج لوصو
 ةسردملا ف نكسي نودلخ نبا
 ١ : ةيلداعلا

 عئالط نيب تامادطصالا لوا
 نيبراحتملا نيشبجلا

 قشمد باوبا ىلا رومبث لوصو

 روببلا هيننس نوبه تراطلللا
 ب اكل كرم
 قشمد لها ىلع ضرعي رومست

 . ًاحلص اردقعي نأ

 جرفب ةرماؤم دوجوب رابشأ

 . ةرهاقلا يف هلزمل
 كبشيو جرف ناطلسلا عوجر

 ةرهاقلا ىلا نيرخآآ ءارماو

 قشمد يف نودلخ نبا كرتو

 . حلصدقعل هضرع رركي رومست



 ربشلا موويلا ةيداليملا ةنسلا

 ١4١

 يناثلا نوناك م

 يناثلا نوناك ه

 يناثلا نوناك ٠١م

 يناثلا نوناك 4

 طابش_يناثلانوناك

 طاش 4

 طاش 4

 طاش ال٠

 طابش ؟ه

 عئاقولا

 رومستل لرالا حلفم نبا ةرايز

 . مالستسالا طورش هماست

 رومتتل ةيناثلا حلفم نبا ةرايز

 مهعمو ءابجولا نم ةعامج عم

 . اءادهلا

 ىلا نودوعي هتعامجو حلفم نبا
 . ىشمد

 روس نم 1:ترودلخ نبا لازنإ

 لوا رومستي عاتجالل قشمد

 . نودلخ نباو رومتت نيب ءاقل

 . قشمد ةعلق ةرصاحم

 لهأ ىلع ةحداف ةبيرض ضرف
 زازتيالاو بيذعتلا . ىشمد

 . نآرمتس

 . انعمر مسكست قشمد ةليده

 ىلا هنم ةلاسر يف بلطي رومبت

 . شاطأ قالطإ جرف
 جرف ريفس «© يخشلا قسيب

 . قشمد ىلا بهذي
 ةشقانم . ىشمد ةعلق مالستسا

 لوح ةرئاد روم ةرضح يف

 . نييسابعلا ءافلخلا

 5 نتاقيلعتلا يف ءاج 5 تانيمأ ىلع ةيئيم انه ةدراولا متيراوتلا ةلمج 2« ةظحالم
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 ةيداليملا ةنسلا

١4+1١ 

1١1+ 
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 رهشلاو مويلا
 طابش "5

 طاش ؟ا/

 راذآ ١

 راذآ

 راذآ 89

 لوليا رع

 طابش ١

١51/ 

 عئاقولا

 نودلشخ نباب روعستل عامجا رخلآ

 « رومتت كرتي نودل+ نبا

 . ةرهاقلا ىلا عجريو
 دحيسملاو؛ قشمد ةذيدم قارحإ

 1 . يومألا

 . ةرهاقلا ىلا لصي نودلخ نبا

 .قشمدنورداغي هشيجو روميت

 هتلغب ةممق نرودلخ نبا لستي

 . رومبت نم

 ةاضقلل امضاق نودل< نبا نييعت

 . ةرهاقلاب ةثلاثلاةرمال نييكلاملا

 نودلخ نبأ © ريرقت د ةعلاطم

 2 5 وللا كلمجؤلا

 هتففظو نع ةقلاثلا ةرملا هلزع

 د . ةيئاضتلا
 ةعبارلا ةرملا نوداخ نبا نيمعت
 . نيكلاملا ةاضقلا يضاق

 ديزتاب نا طلسلا رحتدي 8

 . « ةرقنا » ةروكنا يف يناؤملا

 هتفظو نع نودلخ نبا لزع

 , ةعبارلا ةرملا « ةيئاضقلا
 نييكلاملايضاقنودلخ نبا نيبعت

 . ةرهاقلا يف ةسماخلا ةرملا



 ةيدذليملا ةنسلا

١1146 

 رهشلاو مويلا

 طاش

 رابا ”ا/
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 ترام
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 عئاقولا

 نوتة

 هتفظو نع نودلخ نبا لزع
 . ةسماخلا ةرملا ةيئاضقلا

 ايضاق نودلخ نبا نييعت
 : ةسداسلا ةزملا نيبكلانلل

 ةرهاقلا يف نودلخ نبا ةافو



 رداصلا

 111 ءئاسسععسم نعم ةعدستسدع5 عع 0لعنأ د13 ءطعات

 قةجددعطعس» (11505)

 قةمسمال. كه. 17,

 طع عا مطمأع. 03010, 4

 0 2معوألتقك 2دسلتتك. 56

 1عأأ 0عالله 8

 قسااتتنق, 11ءاعطلم» 8. “ظوأمعأو لع ظدووفتتم 0ع ملكمدكم أ 5ةطتمر, طل

 ةسققللتقر 836جتقؤد 0ع ]125 "55عاما 35 لع 85500105 ةعقطعع 0ع ا1ةةعنق 6 ةصقب

 1, 1983 ٠و. 105-54.

 ةسلدنالا ةغللاب ويباس لا وسنوفلا نم 6 ةينايسأ خيرات 2 لمشي ىرع صن

 . ( ةينابسالا )
 . ةيبرعلا تاعلاطملا ةسردم ةلجن يف

 . 1هؤ4 د الأم ةحفص #١9 :أ ج  ةطانرغو كيردم

 8720 1ةسأار

 طلو 0 موعطت ءطاق-الص 0 06511 ءطقل اا عع

 1طن 85813035, ةرعاطتأت عم 0

 : نيدلا زع  ريثالا نبأ

 .٠ 1مال5 - ١4539 نديل  غرينروت ةعبط - خيراوتلا لماك
 علم ©. ]. كهعططعتع  ة8هللعلب 1عم# - 86

 : يلع ني دمحا  ينالقسعلا رجح نا

 هاانء اك ام دايآ ردح 13 8 « ةنماثلا ةئاملا ناعا ف ةنماكلا رردلا

 لع



 ١١١ مقر سيراب < ةيطخلا ةخسنلا  رمعلا ءابنإب رمغلا ءابنا
 : نيدلا ناسل - بيطخلا نبا

 . ١09 ةرهاقلا <« ةطاترغ رامخاب ةطاحالا

 '*' يشكارملا يراذع نبا
 1115 مزع لع !'فقعاوبع لد 11ه هأ 0ع 1ك عررمأع 10115ا]3326, ©« 0.5.

 كملتم هدم 8. 1علا1 - 20م7 عطج21 ]ع1 3مم 8

 .19648 نديل لاستقوري 6 يفيلو © نلوك ةعبط 4 برهملا ناببلا باتك

 دايعلا نباو حالفلا وبا  نيدلا دامع نيا

 . هانا 16٠_ ةرهأقلا م جك( بهذ نم راش ف بهذلا تارذش

 دم نيدلا رصان 6 تارفلا نبا
 . ١974 ١9474 توريب ةعبط 4 ج خيراتلا

 نيدلا نيز < يدرولآ نبا
 ةرهاقلا ؛ ج (  ءادفلا يلا باتكل ليذ ) رشبلا رابخا يف رصتخلا ةمتت

 ,ه م

 دمحا دم  سايإ نبا
 .هدم »برسل قالون ١# ج « روهدلا عئاقو يف روهزلا عئادب

 هللادبع نب دمحم  ةطوطب نبا
 ةمجرتو عبط  رافسألا بئاجعو راصمالا بئارغ يف راظنلا ةفحت

 . م 1919415 - سيرأب ٠ يقنيكناسو يرمرفد
 ه0. ه0 عوق, 0, 0217

 وصخ 8.8. ةدصع أ صعأأل, مزنه ععو 0'طادد 2836هانكقط. 4 7018. وراك, 1898-14

 فسوي نساحن وبا - يدرب يرغت نبا
 00 مقر سيرابب « ةلطخلا ةخسنلا © يفاصلا لبنملا

 .« يشك ارملا يراذعلا نبا » ؟8:+ ةيب رعلا ةغللا بادآ خيرات يف ناديز يجرج امس (+)

 الو



 علب 77. 2هدصعك اند عملا ه2 هقلتكرمتو طوطات عموم زم ةومتاتم عطل! هر

 معرماعع] مزج, 801. 7, 71 1815-56

 ةنس 5 /ه ج * يلكري ةعبط « ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

01-6 , 1 

 نمحرلا دبع نيدلا يلو  نودلخ نبا
 تسربف( أ ) طوطختلا عجار اقرشو ايرغ هتلحرو نودلخ ناب فيرعتلا

 تسروفو(ب) طوطخلا“ا ٠ ٠ مقرب. ه ١.4 لوبتاتسا ةعبط ايفوص ايأ ةنازخ

 تسربفو(ج)طوطخلا ا مقرب , ه ١9١9 لوبناتساب يدنفا دعسا ةنازخ

 صنلا 6 ةمدقملا ١ . ه 1: ةرهاقلا ةيرويدخلا بتكلا رادب ةيبرعلا بتكلا

 . 1868 سيرأب ريمرتاك ةعبط ىبرعلا

 ه3. 5. 90ه عمؤرو 2[هذلععو هأ ظ»امولاقر هاه. 26971, 35711, 30111, طوعاق 8

 يف اشب تدوج دما اهزجنا . يدنفا هداز يريب ملقب ةيكرتلا ةمجرتلاو

 نيسح دمحا ملقب ةيدروألا ةمجرتلا . ه ١مابإب ب ؟»انه ةناتسالا“ تادلج ةثالث

 . 19194 روهالب <« نمحرلادبع يواوملاو دابا هللا
 2501:01/731خ - 5 21101:101011385 10111811 121 فت» 0111

 18115. 11. 215 5ةضلاا# 7 501751018 17“ 15211185, 701. 277 4

 ككل, ومقر 0

 ةاجملا يف 3ع عامصو نالس يد ةمحرت نودلخ نبا ةايحو ةريسو باتك

 لماسصقل ةقتمأتونع, 1844 65 ةيويسالا

 - 1841/ رئازجلا « »م ج ةيقيرفإ لام ىف نيماسملا ءافلخلاو ةرباربلا خيرات

 1١97-1114 6سيراب “جم ةيناثلا ةعبطلا4 1469-105 رئازجلا ؛ جو لمه

 اماما معنع لعو 5ءيطفععم مغ عمو 0طققألعع مامات دمطسعو 6 1

 ععداعس ع وووتع 1ع ةيقطع 2 هاك, علب 0ع قامصعب قلعاعمور 1847-1851, 4 7015,

 1852, 1856. 20. هل. 3 ؟هلك. 5ةعاق 1995 - 19234

 ةرهاقلا  ؛ ج ةيناثلاةعبطلا < ماؤ1459-58/ه1944 ٠ ج ربعلا باتك

 . م احلل 2( ه |موم



 دم نب دمحا ءاشبرع نبا '

 ١؟مندمل- سويلوك بوكاج. ةعبط « رومبت رابخا يف رودقملا بئاجع
 هن. 3قعم5 ©هآللل5. 1طع10ع2 56

 . ١؟هم سنرأب “ هتاف ريببل ةسدرفلا ةمجرتلا
 صزوررعم انوكالعس, 1, 1. كام ماسعم للي تموصق '؟"همععاقصز 11 ممم مولا طا 63:3

 12ةصعسمسلت, 23215, 8.

 ؛امإ/ ندراوبل سوكيرتاه ليوماس ملقي يبرعلا صنلا عم ةينيتاللا ةمجرتلا
 . ؟ا/اب؟ل يناثلا دلجملاو

 عوصابم]ا 1كعمعأ عنو 18622881. آو 1مم مع, 1767: 11, 2

 , وو <« ندنل . سردناس ه . يح ىملقب ةيزيلكنالا ةمجرتلا
 وصمم وردم ورع دكلسصاب» طع 0 ععمغ ةمحدلع 23+ ل وير ملق. ةرمط008, 6

 . ١854 ةرهاقلا 4 1ى١4 اتكلك  ىرخا تامجرت
 . 1489-9468 نوب  ءافرظلا ةبكافمو ءافلخلا ةبكاف تانك

 نيدلا يفت  هبيش يضاق نبا

 2 ؤزطمكك مقر سيراب ةخسن « مالسالا خيرات ىلع ليذلا

 يلع نب ليعامسا « ءادفلا وبا
 هه ؟سومم « ةرهاقلا ؛ ج  ىشبلا خيرات يف رصتخلا

 دم دمع ( يسيردالا ) يسيردا

 . 1/5-31400 سراب تربوج- , يأ . ب ةمجرت ب قاتشملا ةهزن
 عاقل ل321 طة 36 1ةافهإودع هك 06 85826 مورع 202151

 طوعا, 1836-0

 ىف نيايوباملا نيرشملاو ناربا يف نييلمركلا نابهدال ةيموملا تاركذملا
 . ؟ووبو ندنل 7 ج © رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا
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 قصمص هذ طعمصتعلف ه2 ةطق 0معصعألا عك ص 5عمولق ةطل اطلع عمها ت1 م51ه2 05

 اطعم 55915. ةدق 227511115 عطل مق. 7 7015. ةآم2003 89

 يرخف ندلا ءايض قلغوا قدنفو < ءايض يماح < نكلوا

 . 84٠ ةئاتسآأ 4 ج ةرقنا ةنتكم 2 نودلخ نبا

 ةوطاسعغرلب 8., 216 0 ءععمعط1 ءطاقوعط عألطعع 0ع 0عصقمعم ال20 1مم 17 ةدمعع

 1معامدجأ# 82

 طوسأطما10, 118 2ع8ع نطل 5عامع 2عأأ (نعانةءط ا. ا. ةادن) 0م

 ك1 0. 1ن20ع ع5 17ه«ععصامس عجب 831 ةعامتأ# 5

 . ضوه كزييال © هرصعو كيب غلا

 . يج . 5 يأ ىركذ ةبسانب ةلسلس « لوغملا لالتحا دبع يف ناتسكرت
 ش . ز5399 ندنل بيجو . ويليد

 "سلك مأوهد 25 طف ”كتنصع هك طع نيمدعمال قلت 8510

 اك. ل. 79. 15طط 11202181 5عص1عقر ال, 25. 102002, 71

 ةمجرتلا ) ىطسولا ايسآ يف كارتألا خيرات لوح رشع يناثلا باطخلا

 . ( لزتنم ةيناملالا

 . ١و6 نيلرب - يمالسألا قرشلا لوح تاعوبطملا ةاسلس
 ةوبم11 هماعداد ص معص انطعع ةتلع 0عوعطتعطاع قاع '"نساععم 11 ع

 (3عيامعط ؟. 32“, ةقعصتعأ) , 8ءاطوصق طابع 116 17614 نعم 1ءاقتسق. 8ةماتططر 5.

 . 19 ٠“1 جددا © راتتلا كح ءانثا ف يسرافلا بدألا

 ظموورمعر 18.6, طعوتقم ياكم قطتعع انطقع» ةقمأقع 2وصتصتممب ةوسصطعا لمع 0

 * 1988 سنوت ©« يسنرفلا - يبرعلا سوماقلا
 ةعمعطعتم آر ةعدتوبم ةعوطع, 2عوصققتك, كانطتقرب 08

 144؟بوضإم نديل م ج هتاقحلمو 1854 نيلرب ؟ ج يبرعلا بدألا خيرات
 هوا ءاسصفسسب ,.0  6 عوعطتعطلمع ةع» ةعوطتعطعس ةانععوطدع 2 018.,

 1ءاسقتع - ظعملتمس 1888 عك ومو, ةطغ هاتطم1عصعصأكب 3 7018. 181 عصر

82 - 193 
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 + سماخلا نرقلا ىتح مهتأشن نم نييصفخل هلا دبع ىف قرشلا ةربارب

 . 194-1914+ سيراب 4 ؟ ج
 ظراتسة ءطخأ ع, 8. 18 8ممطعرتم هماعصاأقفأام ةمانؤ 16و مت متةعم لغد هتهتمسعو ذ 1

 نط ندد 230/ ةأغعاعر, 2 ؟هأكر وعاكر 1940, 97

 . ١95١م ساف يف نييورقلا دجسم ةنازخ قف ةسرعلا بتكلا تسربف

 اظعار قه. ©21ت1ممبع لعق 1ا17مع5 ةموطع5 0ع 15 ةلطاتمأطغوالم

 ةع 18. 2م050ن016ع 0'ء1-ةمهانانزتلص 3 785. عن, 918

 .٠ اخكوك نديل « ةيوغود ةعبط « نادلللا حوتف

 هلل 06-3 عزو, ةع1082, 6

 . 91١ ندنل « لوغملا خيرات ف ةهدقملا

 8لمعطعأ, 8., 1ماطملنعاذنمط قة ة'طتقأامتعع 0عو 21هنهماق, ةمطلمدن, 0

 . 58٠ سيرأب 2 ةرعاّيجالا هتفسلفو نودلخ نبا

 180ناطماللب, ©351هل., 1ط7 1طق1 0112: 53 م111050مطتع 850لقل, 2315, 0

 . 9119-771 ص ؟ة#“ سيراب ةيملاعلا ةيعاتجالا

 1نموررتك ع ءمرعمو هعلمص 10ج 1؟عطقالوابصس 867م 1مكممط ما مهطقلافم 0

 80ءا1ما]معتع, وعام, 1932, مم. 215 - 1

 ةنيدملةيلاعلا نيماعملا راد ميوقت ةيخيراتلا تاعلاطملا يف نودلخ. نبا تايرظن

 , 81م8ه-1696 ص 1914 ازيب

 طمصطوعأ, ملعموأم, آه 0مااعتسو دامك ممعمتتعقم قن حطو 152141د, تكصطنقلأ1 2

 عميمرزإ ة1همصملع 8ا0معمص1 مع 01 اقدر 237, 1946, مط. 159-185.

 9١م كربماه © ىمالسالا دبعلا ىف ةيرصملا ةلودلا يف تاعلاطم
 8مزمرماكممسب 99. 8ءلاجدقع جيس 0عوعطتعاطاع عم 85ةةتماط ةصتاعأ ةذصح 1ةلمسصت ةءطعم

 موووماعم. قسطا ع, 1928)

 ١ ة مال سنارولف 0 ريبكلا رومتت ةأبح

 معلمو 5ععمسدتتسم 0ع "دعت, 1ك وعمأ 1[ةيصعماةصلق 7168, 11هدتعطع6ب 73

 نع



 ىوسو كزييال « 1 َج دابا زج ؛ يمالسالا 'بدألا خيرات يف لاقم

 , ١و ؛ مب ج قرشلا بدألا
 ظاممومعم دمر, 8616886 هيع 1مهاقسس1 ة مطعم لة عون م عقعطت تلت م

 1واقسصلعوب 17, ةعاطتأه, 1981 مص. 538-542,

 ةعاعصت وال كعطع طرا عمدا عاام 25225201 3

 . اهنن6 ندنا عخيراتلا يف ةسارد

 1من مطءع, ث. ل, فة قطب ه5 115107, 1آه2002, 4

 <« » ج 8١م6 ١ ج سيرأب « ةيمالسالا راطقالا يف ءاضقلا سسأت خيرات

 . 5١151414

 ؟زمصب كر, 181151هذ6 0ع 1*هءعوصتسدألمم لان01ءامأمع عاد طةهزق 151"0 8

 طوعاقرب 1, 1938, 11. 4

 . ةيمالسالا ىضارالا ىلع ةيسنرفلا ةلملا ةصق . نودلخ نبا لاقم
 هدا تور 0. 1, 1طص 1طق1 ل: 17ةدتنقكام 0ع ةتعتع0111017 7301201013 13

 زمادروتقاللم ةا8]15ع[05 21008, فعاد 231. 50. 8عاعصأ»ا' جوول., 511, 1755818, 4

 - 1449 سيراب  ةيبيلصلا بورحلا خيرات حيضوتل تاجتنمو تاظحالم

 . 617 7 هائلا ص

 320عو 11آ., 20أعو ةهأ عرعامولأق ممانع ةععتأع ق 1 طلقأمت»ع 0عع 020158068 هنن 17

 عاغعلعر معمم 2, ظوسعاقر 1899, مه. 529-282

 . ةيقرشلا ةلسلسلا تاباتكلاو تاطوطحلا سن . ةميدقلا تاياتكلا ةيعمج
 طولعمعمورجطلعول 50 ءلعأزل, 5ةعونتملا ع5 06 83155 ةصق 1صقععامألممك, 01ه

 موماعمب ه0. 87, ؟؟ءامطخأم ةرهت0مطرب 1815-1168.

 .٠ 11مم مام دازببال 0 0 ل نو فشك
 عا 0. 1 معام 7 ؟ه1ق., ةعلطتأ# 1835-8

 يف وتسملا هللادمح

 يكسروتيم . يف ةمجرت 4 ه8  ه الاب ةيسراف ةيفارغج : ماعلا دودح

 . ذؤ9"8 ندنل ١١ < بيج . وبلبد . يا ةلسلس يف
 طع 8عولممق ه2 اطع 77هج10 : ه >ةسلقم 0همهمهمطرب 372 هل 8 - 982 هل.

 ةموصق. 17, ةاتسمات]عل, ا, 3, 77. كلطط معصملمأل 8عمأعقر طبق 251, ةآمصلمط» 7

 لقلت



 يناهقصالا ةزمح

 . 1489 ىموي © سرفلا كولم خيرات
 قممقتكر طك 10105 طوانقصمأقب ظووصطةرع 8 م

 يرهاظلا ليلخ
 . 14514 سراب <« سفار ةعبط « كيلاملا فشك ةدبز

 علب 2. 530921856, 2ةنتأق 4

 ىريقلا هط - ىريمخ

 2 5 ج مالسالا ةع ٍق ) لاقم 0 نوىدلخ نبأ ةمدقم ِق ةيبصعلا مووفم

 . طم4مد- 159 ص الظذالك

 زور ةقوطأزرت ه8 ومتكامل لعدم 100300ئده 02و 165 185812. 06
 1كألوسطت, 2231, 1936, ص. 1683-8

 دمحا نب دم يمزراروخلا

 . ١866 ندبل © نتولف ناف مولعلا حيقافم

 عل الكوس آ/10غ عصا عاةعص, 1895,

 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد

 . )4*5 ١٠م ندمل ةعبط
 زةردمزن ممم هغ ةماقنت, ةعالمص, 1908 - 1938.

 ةيدويبلا فراعملا ةرئاد

 . اهدعب امو 195٠8 نم كرويويت 1 ج
 نووبتمال 8معيء1 هدعقتو. 12 هاكر ةلوجب لملك, 1908 عا 60

 . ١١98 سيراب ؛ ةيقرشلا ةنازخلا

 ل11 عط نام, طمعا عل علال

 ظزاطا 1 هاطغوبم 0مزعصتقتع. 28ة815, 1081

 دمع - ىقشمدلا

 . 199 كزيبال « تريم ةعبط « رحبلاو ليلا بئاحع يف رهدلا ةبخن
 كهموصم وجع وصجطتم لع مميطممتس عمل 20-ططصتءطول, ظانطا. طق ١

 ال1. م, 7", ةةمطعمم. ةآعأاجأم 0١
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 . 1١6196 نديل ؛ ج ةيبرعلا ةيفارغجلا تابتكملا سرابف
 لع كمعزع, 820.1. 1201م5, 0105853 لانسح 8لطا1 هأطععو © عقم ةوطمتاللال, كم1

 1797, ادعانعتب 98 .

 . 188 نديل ١ ج « ةيبرعلا نيناوقلا تسربف
 0ع ©هعزع, 10.1. 320 ط. 801115128 ع05 03125108الق (0001ان13 31851602052, 1,

 1ع1 لمن, 8

 4١م١ ةعبط ةشناسا خيرات يف ةسارد ' ةينابسا يف ىراصنلا كولملا خيرات

 1كلواملعع لععك عمأذ طععاتعطسو 06 1182مهومصصع. 1 ععطعلعطع5 ةان*  ة'طتقأوأتع

 0:15ةجمعضع, 1, 1

 . 1999 سيراب ؟ ج « ةيناثلا ةعبطلا  ةيبرعلا تايجعملا ليذ
 1آدمورب 85, قالوم ]عتق ةانتع 01ءا1مدص قل عو 3235ع5 220 هق., 2 7هأق, 2نمنو 97

 1١88-1846 سيراب « ةينطولا بتكلا رادب ةيبرعلا تاطوطخلا تسربف
 0ع قةامصع, 036310عانع 0ع5 ممققال 5عتأأ5 3128585 لقصق 18 811104 طغونم 1: هم

 طوساقر 1883-5

 ٠ نيقرشتسملل يملاعلا”نيرشعلا رمؤم يف تقلا ديزيابو كنلروميت نع ةرضاحم

 . 3191٠١ ندبل
 طظمود, 1.اك., !؟ةسصفعاقصع قط 880:3510, ةعاعق للي دع 005م2 هن5 1امصمك1وصقل

 عم 051 عمت قل 15م5 - ةرعالعطت, 0

 م.ج سيربسه ةلجم - نودلخ نبا دبع يف ةيلامشلا ةيقيرفا خيراتو رابخأ

 الز ل 719 ص 184

 عدول, 28. 2.1, طلطتصمتلم» عأ طاقأمأتع ممم0-فتسعقتمسم ةاندع ةعصوق "15ص

 1م لناس. 11عومععأط 223, 1943, مو 713-01

 يف ريبكلا عماجلا ةناخ يف تاعوبطملاو تاطوطخملا تسربف نم بختنم

 10. 8., ةئانولا كلن 021810عالع مو ممهضانقعتأأو ءهأ قعو ةصصتتسممو 06 8

 طاطا هأطغوبمف 06 18 دهم06 11مووتفو 3ع "؟؟انصتق, ان 15, 0

 تاساردلا ةلجم - م يطلاب ةصاخلا ةيبرعلا تادنتسمل ةسارد ( لاقم )

 ١١6 - 568 ص 19145 © سرأب ةسالسألا
 20لتصقمام, 11. 2معطع»عءطعق ةانع 1ع5 لمعتسصعمأو ةعوطعدو مءاقاتكم و 8 كنود

 ماتم 3عق 100065 151هت10ائ63, طوعأق, 1948, طه. 95-5

 نفي



 فترورقلا يف يسايسلا خيراتلا يف ةسراد « ةلودلا يف نودلخ نبا ةرظن

 . ١971 خينوم © ىطسولا
 8مدءعصاتطقلب ظل, 1طد ظكطق] من05 0ع صلطععم ناطع» ةلعص قاقهأ. ظلم 8ءاطق# انت

 8عومطتعاطلع لعتع متغا عام ةعاتعطمم 8مم كل عطتع, ةكدصتعاط 18932,

 « ايلاتن ابروأ اتكلان 1 ةلبج  ةبمالسألا فراعملل ةينفلا لوصالا ( لاقم )

 . ١941 امور

 ةيبرعلا تاساردلا ةلجم يف ةيبرعلا ةغللاب ( ةيصخشلا ةريسلا ) ةباتك

 . ١989 امور ١؟ ج  ايلاتن ابروأ اتكلانآ
 ممكعصتطماب 2عوصق. اطلع ةعوطتسعطع قالامطأ هودتقمطتع 551012 تثعوطأعتقر آ

 قمطصهالمعأو 021 عدخق1اق,ر 2130. ظمنصضعر 7

 10موقوأ, ل, 0ع, طاوتوصقسلم 51010 061عأ ةاناماعأ ةعقطأ, 2ةعصقب 7

 ١44٠ خينوم < ةضراتلا ةلجملا )» ةرقنأ 2 ةيروكتأ برح ( لاقم )

 مام, ك.. طلع 5ءطلطقعطل طغعأ ةقصقو»وت. 1715ه مأوعطع 2علتسءطعتلكأا, ةطدسصتعالب 0

 ةقادكامعطع اند0 كان20م215ءطع ة؟اعوكنطتتانن م, 1063 15180, 2253971, 18427

 مزج. 101-- 5

 كيلاملا فشك ةدبز

 . 1519 نديل « كيلاملا نيطالسلا خيرات يف رصتخم
 27,ءاملعمماععم, 1797, علاقه ع هانا معطل عطخفع 067 <

 آمال لعد, 989

 نم تابختنم نيدلا ءالع ةصق « ةلبلو ةليل فلا تاطوطخم يف تاركذم

 . 1841] سيراب ؟8 ج ةينطولا بثكلا راد « تاطوطخلا
 2هأءمط عمو, 11. 8ةلهأ1عع ةان» ننعاولنع5 القطان 802115 3ع 18011164 أ ندع 211155,

 281510152 818'0 80-آطداط - 27041 ععمو أ دعا 8هلأو ع5 ممهطال ةع215 068 18

 طاطا ماطةوبع 21211 همصم]ع. 2525711. هاف, 57

 ١ ناغوط - يديلو يكز
 +١56 لوبناتسأ ) يلوصأ 6م هدير ات ( خيراتلا لوصأ
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 يجرج ناديز
 ١41 ةرهاقلا « ةيبرعلا ةغللا بادآ خيرات

 . و446“ ١ حول #” ص ( ج ؛« رومتلاب « مولعلا خيراتل ةمدقم

 مودماممب 0. 1258000 عءاأ1ور ش0 ةطع 2815107“ 01 501620ع. 88111120, 1948 أ. 111

 م

 يرصحلا عطاس

 . 1914 توريب ٠- ج « نودلخ نبا ةمدق تاسارد
 رديح ةيمالسالا ةفاقثلا ةلجم « يمالسالا فوصتلاو نودلخ نبا ( لاقم )

 سور"( ص « ةمدقملا ؟١ ص - زو49 دانآ
 هرساع» 81 15د 1طق1 لاب 320 151 قنمنع 81511

 1مامسصتع هقااطبمع, 283706عقط80, 1947, 23531, مرو. 264 - 23

 . ذو ندنل . يسرافلا بدألا
 ة5امرعرر 0. 8, 7ءعقولقم طا تقنع: هش 51-010 هععدمطنعها 5ا1276م7 6

 نمر لادبع نب دمت  يواخسلا
 .ه ١وو  ؟مهإ# ةرهاقلا ١ مسقلا « عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا

 يرسانلا دلاخ نب دمحا  يوالسلا

 طالبلا يف يسنوف ةمجرت - ىصقألا برغملا لود رابخأل ءاصقتسالا باتك

 . 1974 سراب يشك ارملا
 1عمصق, ا ظانصعز ةعءطلا7 عمو 8191008أطعقر 7003111, هلق, 04

 هماص_-٠96١سيراب“ ةيوبسآلا ةلجا_ كيااملاباقلاو ءاعما ( لاقم )
 85ه مه عأر ل, ةكهنطق ءعأ داتتطمالق 6 11217 عاماناعق. لونعم#] 8مقأة 1116,

 طوستقر 1850, مزز. 31-8

 . 14614 « ةيويسآلا ةلجلا يف قشمد فصو ( لاقم )
 هوانا ةتمع 11 معمل مانمص 0 طوضصقق, لوانمقل 4831811010ر

 طوعا 1994 هك 6

 ٠ 18418 سيراب - ١١ ج ةيملاع مجارت
 8ز19موأغع لع ةوعرر 810ععومطتع الدال ةمقعاتم, ال01, 22251, وعلو 1894 أ 260



 لراش كلملاو كنل روميت نب ةروشنم ريغ تالسارم لوح تاركذم

 . ١8797 سيراب سداسلا
 131 6صمأوع دنع انطع هور عقزتميصةمصعع آمققتأع 0ع '"دصعمام» ةظعع طقتاعو 71

 13مم ما عمو لع 1: ةءعهلعمتتمع عم 1مقع71ه11055, 235, 2

 املإلاب - ١495 سيرأب - ةيبرع تابختنم
 ءدععوامضصمأطتف ةعقطع 3 7هلقرطوعأو 1926-1827

 نيدلا لالج نمحر لادبع يطويسلا

 . ه 91*1ةرهاقلا# ج ةرهاقلاو رصم رابخأ يف ةرضاحلا نسح باتك

 . ندنل ©« لماش يزيلكنا  يسراف وجمم
 ماعاطعوقق, 1. ة مرمر ةطعطقمع معموزوسد كم عاتقط 211 مصدق ةبم2092,

 يدزيلا يلع نيدلا فرش

 . 1441-1884 اتكلك داد شا دمح يولوم ةعبط « همان فرظ

 *ءا 111“ سراب “ مظعلا كنل روميت مماب فورعملا كب روميت خيرات
 1قزوأمزعع 06 صممي 8ع ءموصالا 8003 16 ممر ل معقل 2ةصعتاقم, اطقم ايفان

 36 15 تماسك, 3 ماكر 25ةرتق, 2

 . ذ#4. كرويوتت ©« فوسليفو « يعاتجا ماع « خرؤم 2« نودلخ نبا
 ىةطتص1لأ, 21. 1طص ةعطقا1اند, 11561 قصر عمعأو1زمعأوأ ةمل 2طل]0صوهرجطعا 277

0 ,201 

 . ,1١490 ١و5 ةسصقيرفاو ةيساو ةبوروا ف ... تالحرو رارسا

 . 1419 ندنل تيولكه ةيعمج
 قعاطلا طعم, 3هطقمم, 15ه © عرق 1836م5 01 6...

 1م 1ظانعهدع, ةقكأذ هنن مظعاعق, 7-1-1396 رهلعا نرحل 8هعزعاأإل, ةمصلمان, 8

 ١117 11١1صور و79 ص م ةيوسآلا ةلجا
 8طباقر 1. 15., 30انعطقل ةقاهكلوانعب 1825, ,1828 279-300 ,213-226 9١

 عروب 117-142

 3 يدنشقلقلا عجار

 انا ل



 . 15٠١ 1-9مالو ندبل ةيوغود ةعبط  كولملاو لسرلا خيرات
 '"'ةمصو1 عمو عل 81.1. 0ع ©هعزع هغ 31., ة,عا3شع7» 1879-1

 دعسأ سلط

 مو 310500665 0ع طوصقق. 2”هممغع المروت6 ل1طص "فطق 21 11801. 1دقا16نأ
 8عوصعوؤتو 8ع طقسقم, 0011ةععءاتلم»د 0ع "1ع عو 0م داتا 111 8عزل0هانأغ2.

 نيسحح هط

 .ا911 سراب« ةيعاتجالا نودلخ نبا ةفسلف يف ةيداقتناو ةيمطحت ةسارد
 رعطتلع همها انوننع ءهأ نكتكاودع ع 18 مطتلمدمدطتع عمعتقاع 1['0ط» 1كطق]1 00101,

 مودتقرب 7

 هللادبع دمع  نائع

 1614٠ روهال « هتافلؤمو هتايح - نودلخ نبا

 كرايم اشاب يلع
 .هادممكج قالو ةيقيفوتلا ةديدجلا ططخلا

 هللأ لضف نبأ . يرمعلا

 491١1سيرابنيسموعود اورف دوك ةمحرت«راصمألا كلام يف راصبألاكلاسم

 2كعوصق, ةطل ةدصضمأفأ ع0 ط7 تهين عقعمز - 2م مصطإو صعق طوعأر 1927

 ش - يواسيع

 ءالقم٠ ندلل ١4,5 ب ومس

 ينيعلا نيدلا ردب  ينيعلا - م
 ١644 مقرسيراب؛ةيطخلا ةخسنلا - نامزلا لهأ خيرات يف نامللا دقع

 لح



 . ئةو رئازجلا ةيبرعلا مجاعملا ىلا تافاضا

 800161هدك هربدع 01ءا1مصطقللتع5 ةتق565. تثلهعاتب 3

 ممعمقسر 12, 282 ةلاق ةطقلناق 2ءاقاتتك ولب 143عطبععط» ةعمهمقمطتمع أ

 لكاوامارع, ملقم, 4

 يرخف ولغوأ قبنف
 -لويناتسا -١8 م مقر( يس ةعومج شيا ) نودلخ نبا تافلؤم ةعومج

 ١و1. 94

 هر, رس ءص .١5 كزييال«نييماسلاو برعلا ناسل يف « ليللاو راهنلا د
 راممطعس ع, 2108 بصق 1[دعطأ" ند ممقمطزعءطممس انتل 016غ ةعصت15عطع

 217جم ممط ومععطستتسم. مططقس0لم 4. مطتل طلقأ. 1ك2هققع 0. !معا١ 836طقأقعطعم 05ءآ1.

 ق3. 11155., 2325711, 1رعاط218 1909, مط. 539-58.

 ىطسولا روصعلا يف ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةابحلا يف دوهيلا ( لاقم )
 . ذوب ندنل «ةيوبسالا ةيكلملا ةيعجلا ةيمالسالا
 ركلمعطعاب [9ةلكو» 3. لعسبو اص اطغع 8ءمصمسصتلع ةصف 2هائانعمل ةراتع ه5 1

 ماقد 1802281 ةقاوألع ةمعامطو طصمصم عم مصطق, 225:11, 160505, 3“

 باتك يف ( ١.5 - ؤ*م) كيلاملا دبع يف رصم يف نودلخ نبا لاعقأ
 ةيقرشلاو ةيماسلا تاعلاطملا
 15د 1عطق1لممن# ةمارأ نعم ص قلقا اناع 28عرمأ١ (1406-1382) ذص ةعدمألع ها
 ةعاعصأما ةؤيقتمو طمعوعمتعل 5م 1111132 2هجوعتل, 10م1 ه2 هن
 موط]11ءوالممو ذط معصتغم 2110108, 351, 8ع عاعز ةصل 105 مطقعل65, 12ظ01

 نيرشعلاو يداحلا يملاعلا رمتؤملا يف تبقلأ ةرضاحم - كنلروميتو نودلخ نبا
 ممل - 7م ص 1١9145 يف سيراب يف دقع يذلا نيقرشتسمل

 15د 1عطقتكاس ممل ؟ةصفتتمسع - ةعامع5 لد 2316 11 ح21 مطقأا
 هيل عصخمتتقأ عقر وعلق, 1948, مم. 286-

 ةرهاقلا ف قئاثولا نم عطق

 سموه عطاو ةعمرم اطع ونعم زض طع 82ععمرم تم11ععانمصس, 604 4
 نقوكاطعأا مصل 99. 8. اهمال, 181 طنقولد 7

 دمحأ - يدنشقلقلا

 ذو14 - 191 ةرهاقلا « ادلجب ١4 ىشعألا حبص

 ما



 ١881 انيق -ةببرعلا ةقرولا
 لعن 2وروسبو جمعت جمع 88116 71 ةطدطقرب 77

 ظوعوطوعماع ل. 1835 معوطاقعطع 1>عدزعج تتاطعأل انطمعت قالو عا 8المسستسلا8

 ذآ تا يزيرقملا « ةمدقملا ؛ نودلخم نيا عمجار

 يلع دمي درك

 . اهدعبو ١545 < ىشمد يف يبرعلا يماعلا عمجملا ةلجي

 املالو انيبف « ةيملاعلا ةفاقثلا ةلج ىف ةيمالسالا ةفاقثلا خيراتو نودلخ نبا

 . ١88٠ انيبف ةعبط « ىلرعلا مجععملا هباتكل ةسارد

 اك ممعرلا ثلا ممطر 18عام هععم جان ةجمهط1قءطعغعس 1عن1مععمرمطنع الاعطسقب 38

 1طن 1طق]تةحدسبر ن1 دعلسع, 1كباطاب تمعوعطتعطلع ةعع 1وعلمسست ةعطعم 8عتعطع ذط 55

 3. 12. ةلعوق. 0. آل#كلكك,, ؟لاكتعصرب مطللم - طلقأم 11. 20111, 1879, مط. 5821-4

 ىلا “١4٠ ةئس نم دنقرمس يف رومبت طالب ىدل ةيناسالا ةرافسلا ةياور
 . زف ندنل ف جنارتسل همست ماق . )45

 تاةعازور طانزك 0 مطعما معو قعر 1و م 02 طع ةصمدصتقال 2ككاصطققوزت غ0 186 © مارتن

 ه1 ككلسسسع ه6 5ةصقعاعوصل ذص اطف المقسم 1403-1406, (7]81080783 8

 مععامور)ر ع0 عانإت الع مارقصعع, ةكمصلمل

١ 58 2. 3 31 - ٠ 

 . 6: لوبناتسا«ةرقنا ةيروكنأ برحو )م لوضانالا ىلا رومبل ريقس

 اص مس 0 قصخأ, 11عكلعم 0ص ععطقلتأاك, "؟ةططصالا' ان مضققمالاب 5ءهلععأ بع مداعورو

 85ة9وقأ, 1ةاقهصضطالاب 34.

 ١44 امور ٠6 ج ايلاثنيرا ةلجم « ةيماسلا تاغللا مجعم ىلا ةرظن

 .اهؤ6 - ١ ه١ ص

 اك مطعما كر 0 ءلمصتععم تارت ةعصل أ معطعرل 177ه دانط0 8ةكماطوللا 0عاعصغةلاتهم 257

 ظمدصع, 1946, مط. 151-14

 |" 6# لرودلخ نيال ةيراتلا تاحالطصالا تسربفو عجارم ةسارد

 ,؟١1-159 ص ١91١4 امور ٠١ ج ةيقرشلا تاعلاطملا
 ةةطوراعأت, 0105عمدع, 59ع8أتم 1 طاطاتمعمومأقنع مررعمزلقطسعو هاله 01

 قد 8د1لنص 8 عزمغ5 ةعاقأ 56بقن 01 عماقلل, 2, همر 1924, مص. 169-11

 ضن



 م17 -41/8 ص 1917٠ نررت
 ةوطبعتعأتب 8عوصععمعم, 11 ءمصععأام ةعاله "ةدوطاووط" معا معدفاعتم ءامتتعم لأ
 15د 15210. فأغا قءاله 8عدولقه 8قععءولعمصأه عا1ع 5ءاعدمع 01 ؟هعاطقر ةدلخال

 1930, مص, 473-512.

 ىبحي نب ةيلادك

 ١م. وبولز ةعبط  ةلابقه تشلش

 0 عةقارعو 16د القطتنور 5طقافطعاعاأاط 1-1151عوططقلمف, ع0. 20191690. 2011م7. 3

 ترقلا ىف يقيرفالا فوسليفلا نودلخ نال ىمظعلا ةمضمرتلا لامعالل حرش
 هم -ذ١ ص 18م4 ةسناروبق ةعبط ©« رششع سداسلا
 ديوعطعم»و لذ 11عصقومع 3., 2[هاتمتف طصامتن-ددو هلله 1312058 8 اموامعاعو ل'لططصلل

 رعطملنانعب ةنتقمأم هلطئاعسسم 061 5ةهعمام 31. 11مععدمععب 1884, 22.1-58.
 محن 4ععءواتدأو ه2 اطعم 0 عمأ 1213151 هول 7؟هولع مغ طق فتكعمس 211050 عا

 مدصمق. 8مربول ةقاوكلع 5معاعلرب ه0 عمووأ ظماففتم, 111, 1آءمدهضب 1835,

 مص 385404

 و١٠ كربلدياه « مالسالا يف ةرضاحم
 وماةعاطعس 1. ؟1هعاعدنسمعم .انطع» عص 1ةاقزن 2861061 5عممه 0

 ١1و11 سنربف
 ماتت مابا عطب 2, ظنطا1هاطععو 81ه هنطا 1: هوتهعاعو 06113 18 عوسدأمف ع 1

 هدعامصاأع 8عوصعتمفءعقوسمر آل. 11عدتعب 7

 ١637 سيراب - كيلاملا دبع يف ةيروس
 نمنع مر مم ممطر معك, 180., آه 5الظأع 5 1:ةدموتتع 0ع5 هق2تع1هان1عق. وعلق,

1003 

 ١888 تدبل « ةيبرعلا بوعشلل ةروثأم لاوقاو ةلثمأ
 طروجومزو نأ 21ءغمصق لم 2ءانرتأم 328506. ةعالعط, 3

 ةنازخىلا تودلخ نبا اهادهأ ( ربعلا ) باتك نم ةخسن ىلع ( ةظحالم )
 4س 15١ صا ؟وو# 7. يح ةيوبسآلا ةلجلا - ساف يف نييورقلا
 1ع ءط رم عن عشلمب ه8., 21016 ةانع 1'ةدعوصاةتدع كري 1علكوط ة1-خطهم 012عبأ مقت
 دم كمتونص ها لاه طقاطانمأط نودع 1*0 مج وجاوأص 2 5ع لودضصقل تعا ه1 ا.

 ؟وا, ©0131, 1923 مط. 161-18.

 ةيكيرمالا ةيعجلا ةلجم يف رشن لاقم . ةداسملا ةينابسا ) يف يزندبلا رصعلا
 ١و١ ١مم ص < 1948 5 جي ةيقرشلا

 ل



 1عبا 3عا113 7143 نى. طع "8عوصتنم 18** اذن 81051عرلك 5مقلق. 0181 هك طع

 ةمرمععتووس 0علعمأول 5هعاعأو, ه1. 12111, 1943, مص. 183-91

 مو 1١46 ص - 196١ ثتاليم  ويسورا ةياورل ةيبرعلا ةمجرتلا

 آه هنن ت1 همم ةعوطق 2ءا135 5امدعتع 01 0هوأم - (13115ءعء]1عدعم ©. ©ةلطأقألو

 111, ؟هدصاخعم ةيتطتهعاممأب 222511. 11طقه5+ 1951, مر. 185-3

 ١1م١ ندنل ٠١ ج اهتميمص ةعومجو امه,8 ندنل  ؟ ج
 رومع-2>وماع, ةقاهص]ةزل, 0]0863ملنع هك 0ع عمتملع اهالطك ذص اطع 8عأطلقط

 اللب دعابست (1"طع هاصمعع هذ 8نلعطممسلا 5مم طف السصع هع 1اصحادا), آآ11,

 1883. 500111058 10 اطعم 02كعمتقل هما1ععاتمالب 25, 1,0200131 0

 امى 1459 ندنل «يزيلكنالا يبرعلا مجعملا
 قمع, 18.9, مص ةسوطتع - ظمهاتقط 1آعدلعم»ا 1863-3

 نفيهونت.ةنك ريمالا ةيقرشلا تاساردلا ةسمج ةليكنودلخ ننال تاطوطخم

 .ا١إ9ل١ ص 4 585
 1ع 3655 هغ 16د طقاةابد لمانعتول هغ طع قةصععتعومم 0عاعمأوا 500لمأو, 2ةع1ئأل

 21و ةوعجعم, 1926 مم. 11 2.

 سنيو ٠ وأ ةينابسأ خيرات ةعومج يف نودلخ نبا رظن طوقلا خيرات

 اهم )»9 ص ا ة44
 11ةعطقلم, 0ف., 1:2 181510215 كه 105 40008 5عولدن 1طن 810113, 1 ا

 0ع 8اوأمعأو 06 5هجوسقر 1, 11, قاتعصمو كلأدعق, 1944, مرد. 139-15.

 ةيويسالا ةلجلا
 ةيقرشلا ةمكيرمالا ةيعجلا ةاجم

 ةعبط١ #6٠ ةنس يفيكينمود بهار لقب هطالبو كنلرومت نع تاركذم

 14514 سيراب ةطرشلا ةسردم
 ةلؤممأعع عب "ةصععافط أ م5 هماتع مهم انت 2هسمتمتعمتس هم 1403, هق, 8

 ة1ممةصحلاا ع, 81511هؤطغوربع 0ع 5'1عمزغ عوق كطقعأعق, 1بآل. وعلق, 4

 دحاولا دبع - يشكارملا

 عل, 23, 205, 250, هل ةرعاةعم, 1

"16 



 . يأ اهرششنب ماق ةيمالسالا مولعلا يف ةلمعتسالا ةينفلا تاحالطصالا مجعم

 ١459 < اتكلك  زيل . نا . ويليدو ركنريس
 انزل مدقعول ه2 اطعم ؟ةعطصتعمال 1هععوق 10520 ذط طف 85عدععو ه2 طم

 ماتوا قمكر همها قل 8ممعدععع ةصل ب 17 1ععقر ظلط11هاأطععو 1صلنعو 001م8

.12062 

 رداقتلا دبع يبرغملا

 قشمد ةأرااو دمج باتك يف قشمدب ةيلداعلا ةسردملا ىف نودلخ نبا

 41 - 3م ص 19754 1

 دم نب دمحأ - يرق ا

 مالا بل"١8 قالون  ؛4 ج بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 دحآ نيدلا يقت - يزيرقملا

 ءه 117+ قالون ؟ج راثآلاو ططخلاركذب رامتعالاو ظعاوملا  ططخلا

 ١5١ه ندبل « نودلخ نبا ةمدقم تاختنم

 *1ةعقماته13, 1. ظر هم 85ءاععاتنمت» عورص اطع 2ماععمطصصعمو هل 1م 1عطقاتشتم

 1آعاقعدب 05

 اوم ندنل  لوغملا كلمو نويعوسلا
 11ةءاقعمسم, 805 ه:0, طع لعونلا5ق ةصق اطغ ععوغ 8[ههانلر آه 00ب

 141719 ندنل دناليوهةمجرب ربكأ طالبىلا نودلخ نبا رفس ىلع قيلعت
 الكمدمععمعوأع رفصامصتم, "طع ©هدطصصعسأونول هد طق لمان عزا 10 طف منع ه1

 ةلطقتل 10و25. 3.5. 185هزئامصل, ةمصقمتب 0

 لهنملا
 يدرب ي رغت نبا عجا 3

 ة1وعوسجأ اع, 8+

 كئناروميت تاركذم عجار

 ١4488 1886 نيلرب ةعبط » ج ةيبرغلاو ةيقريشلا نادلبلا يف مالسالا

 ندم



 خاتا1 نع ة, 2ع 1عامسص اص 30همععمحصا ثطعصسللهصق( 2 01, 8ءنناتنط 1895-7

 ١8514 يزولاب ينافتسا ةعبط .. كنلروميت ةايح
 ةلتتودمسعللاب 8دعاعدسل آ طع, الزام "ةعصعا فطلب (ظنطا. طع 85[ةجطقسأ 8ةلطنتأر

 1015ءعالمسعوب ه3. 3, 2. الكوصقأ, ةءاتعأوب 4

 ةرهازلا موجعنلا

 يدرب يرغت نبا مجار
 5 اهدعب امر اقه4 رئازجلا ف سرب ةعبط ةيبرعلا تاساردلا ةرسن

 عباتعألم 0عو 1550عق مموطعق (1صاععت علال هع لعو مهضوطاققسأكل, ع0. 11. 2عدنعقر

 ةمالهعت, 1943 تأ. 56

 روس تاحوتف خيرات

 ١ورسإب غارب < روات ةعبط : همانرفظ
 232 ةمدقستو : 171640هزذع ع5 ©2مصونعأعو لم هر عت1لهل.ل ع0. 1". 18م6“

1037 

 ١ه ب اله+ ص 158+ غارب
 ؟7ممطعسءط تطعم 03غ 1ل1116م للعم 2ةلقهعصقتلتل 700 171مل 0015 5301

 ةقعطتعب 0ععصاولاب 197, 2ةعانعب 1932, م2. 250-06

 ةنئازخلا ) يلاتنيروا فيشرا ةلجم . يماشلا نبدلا ماظن همانرفظ ةمتت

 1"ه 9( ؟9 ص 1594 غارب ؟ ج ) ةيقرشلا
 (هدئاصنهتأمم 06 2ه1ةعصفسلم ع طااسقمصات 00153 ة5وهصلأ مقرع وقلم 1 قطاتت.

 مععطتل 0ملعمتملل, 1197, 2عوماتع, 1932, مه, 2050-6.

ُ 

 اومن ندتل  ىلرعلا بدآلا خيرأت

 ةلاعطمامممر, 8, ةث ةااععورو ١115ه ه0[ اطع ثعواق. ةمط0013, 3

 م 5 5

 ١5114 نيلرب <« يمالسألا دينلا يف قشمد

 ؟ةاما معك 0, ه0 12. اكاناعهتسهعات 18هرطققءلق, 016 131ةصاقعطع 56801

 ١449 نكنيترك ةفسلفلا خيرات ةيعمج ةلجم يف برعلا نوخرؤملا
 نواعم عالق, 1", 21غ 0 عوعطلطخأق ةععطععتطعع لعع معوطعال ةططقصل مع

 (18) نردلخ نبا ءاقل فلي



 مام مطتلل 11. 0. 0ءمعئ1وءطقك 0. الاللقو, ماا سوعاتب 2

 سماع - »م . 4 5 -

 ةناثلا ةعمطلاو 2 ةينارصنلاو ةمالسألا خيراوتلا ناب ةلباقملا لودج

 آ99؟نواعصت عا غ0-اظهطل عدن, ؟7تعملعأ ءطانص مم-1"ةطعلتل عن 06م3 0

 نصل ءطعامأ 1 ءطعاب 2من مععطساتسع 20, ©0., 1عاصدتع, 1926.

 يرخف نيدلا دايز ىلغوا قدنفو ايز يماح « نكلوا
 1طن 212143 ص- فردا عورتو 1كن1 نمط ةصعوأ, 223:19. 1نأومطتانلا, 0

 ةيبدآلاةبعملا ةاج يف ترشن ةيخئراتلا نولوط نبا تاركذم نم تايختنم

 ا١و؟١ نيلربةيكلملا
 [1ومالصمسمب ظاعطمقعل, 1235 1نطاسقع» 1"معتت مغ نعم تطقممطللع 068 1طن

 هعمل امو ل. 1عهدلتوععط معمر 0 عاعطعأاب 0 موعا1 عطب, ظععالصب 6

 «ةيوسآلا ةلجملا 1م18 < 5 ج 1١61 انيف ه ج ةيقرشلا تاساردلا رداصم

 ١819 سيرأب
 عوسصصستعمط نع عمأقلاب لال, نصل عمنطعص لعد 0معمأم. ال,  ؟يلعصسقهمب 1816: 1

 1818 لماينلق] ةقاهاأتمالع 1, 2ةعأقه 2

 رئاخللا»لصف ىطسولانورقلافةيقرشلا بوعشلا ةيعفدملا رئاخنلا خيرات

 194١ سروكغنسسله « ةيمالسالا ةيعفدملا
 قول, 1ع, مانع 0 عوعطت طاع عمو ما اعا ه1 1عمانعطعتت 0 عقعطال]ا2559768عالق 5

 هعامم أولت معطعس ©تعلا عد, 51012 0 عاوصخوأنف, 12, 83 181ءامند م1025,

 ( يودملا ) يمورلا هئادبع نب توقاي
 دعبو امك5 كزبيال .اف دافنتسوو ةعيط نادلملا مجسعم

 دل 1', ا؟نواعصتعا 0. ةلعاطةأتقو 1866, ءأ 56

 يداهم دبع نب فسوب

 ( سلط مجار )

"1 



0 4 

00 

 6 ماما ثلنل رومت



 رووصلا

 اهبف ربظت 4518و ب ١١ ناتحفصلا «أ» طوطخم  فيرعتلا ( ١

 مسوس ةحفصلا نودلخ نبا طخم شماوه

 نماجذ ومن نيبي « يناطيربلا فحتالا يف طوطخم « عبارلا دجملا « ربعلا (

 عامجا ءابنا نم مسق < أ نو ةحفصلا « «أ » طوطخم - فيرعتلا ( »
 مب ةحفصلا كنلرومبتو نودلشخ نبا

 ؟عوا» (دازهب  دلوئرأ . ويليد . ساموت ريسلا ةعومج نم ) شرعلا
 1معمرب ةزع [طمصمم 18. فمععمال

 ( ندنل  ةمانرفظ ةطوطخم يف ةيكيزلا ةروصلاو)

 ( شتييراوك درانرب ةكرش نم نذأب ) ٠*١

 ليمأ ةعومج ) مجارملا ةياهن يف ةروص قشمد لايح كنلروميت ( ه
 ملح ( 0ما1عمانمص ظنا طءءامتتسك 84دصتعلع ) ( خينويم - سويروبترب



 صاشألا نسف

1 

 ١11١9 يناعلمزلا دمحا نبا

 سوم رجالا نبا

 ب ة7- 7514 يدرب يرغت نبا

 تالليسإ هدا 14 و 181 هالو ول

 . امه 1

 1١١١ ةيسمت نا

 ا "ءاقم يتالقسعلا رجح نبا

 او

 ١الى نيدلاناسل بيطخلا نبا

 حلي
 ١45 بى نيدلا رون لالخ نبا

 ١١ - م١ يراديردلا نبا

 مع ( بجاح ) ناوضر نبا
 الو يدووملا مهاربأ رزرز نبا

 سو د

 ديزباب عمجار « ناؤع نبا

 م د ١878 زعلا نبا

 ١45 كشك نبا
 ١ هرب روكشم نبا

 2 نيدلا ناهرب حلفم نبا

 لن ل ل ل ل

 تاور (مل اس 11 44-1١8١)
 اهها1م»

 "مه وستوفلا نبا

 اربع ناطلسلا قاحسا وبا

 - ١ ينيرملا ماح يلع نسحلا وبا

 الو

 ؛( ومح وبا

 8٠و يسيدابلا ىبحي ايركذت وبا
 تالق ان ين عملا

 146 ب 11/4 ينيرملا ماح

 ١١ا/ ينيرملا م اح ماس وبا

 فرخ



 ؛ه تاطلسلا سابع وبا

 اهو اوه حافسلا سابعلا وبا

 وس الو سيدأب ن يلع وبا

 جس ناثع وبا
 ١ نيكارفان نب دمه وبا

 ١66 ب ا/4 نمحرلادبع مسم وبا
 اهب ةيفنحلا دمحخ نب مشاه وبا

 بسم اابم يسيدابلا بوقعي وأ

 49 شما
 و٠ سيوا نبا دمحا
 1 يسابعلا م احلا دمحا

 . طز

 ١8 سلوب سوبسروا
 ١ما)دمل4 يادكوا

 (ه ( ةليسق ) فيرع دالوا
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 ١4 ؟بالةبالال نونلبأب
 9١مم نائع نب لوالا ديزباب

 صاختب 1١-1١6١

 - طظالادمم ( بارعالا ) ودبلا

41 . 

 ام ديتسملا وسنوفلا نب وردب

 أ
 ١15 ه4 ريدبلا ُ وسو لك مدك
 كه5-٠1-ا5-91؟4 رهاظلا قوقرب ا ١4 وطسرا
 ١م نويليثا مالا

 تاو" ل 8 1١19-4-14
 ١4١ 05 ردتكسا
 . 5١ه 8هاالا 0

 لادبعوبا نيدلا فرش <« يريصبلا ا هم اغب
 1١1 نويروشالا
 لو شماطا

 مهو ةيفنحلا ونب تالا! هالا ٠١

 هب 18-8٠ رهاظلا سرببب 578 50
 . لس ب 1١5 59 بايسارف
 املآ 1 . ش 0 ا١/ نوطالفا اله! ا ىحشلا ىسب 0
 ١64١9 نوديرفا

 دس +١6 نرويومالا
 امال - ١1م9 ب ه٠ ا موب ركتلا كل مظعلا يلوغملا ريكا
 بوسي و. مها ا؟ كرتلا ٠١ يدربلا يرغت ريمأ

 ١4 امزم داد للا

 ضردزا



 ١م نرتاخ ةنيكت
 م5( كنلروست ) تاخرك رومت

 «8 شاد روميت

 ياغرت نب ناغط نب رومست

 لا ىو مت مانت

- 

 ( اغيتطلا عجار ) ينامحلا

 اذ4- مو - ما( الا ياطغح

 ١مله 147-116

 141 ربالج

 ١4 ملا يسيفقالا نيدلا لامج

 ١

 - 488 - م9 يطاسلا نيدلا لامج

15 

 ١59 يشيشبلا نيدلا لامج

 ه7 يطلملا فسوب نيدلا لامج
 -1١١8 - ١1 م ناخ زيكتج
 ام 4

 سا

 144 لم كرزب نيوللا نسحب

 1١1١11٠١ «١4 ناطلسلا نيسح

 اذك هدب ةلبانحلا

 ١15 -ةكسالا نويفنحلا
 5-5 ماب

 ١4 اسال شتغرس ناخ

 اضضإ

 )اال ىرسكأ ورسخل

 15 جراوخلا

 ١69 ةفيشح يني نم ةلوخ

 ا

 ا١ال١ زورد

 امل - م ناخ يشود

5-000 

 لب ديشرلا

 ١!1-١ها/( ةضفارلا ) ضفاورلا

 اب 8 تويتامورلا

 بقت ل 5-55

 ١4 رمز

 اكل ا( م هتانز

20 

 ١1١1-١1١1م شماطاس

 ١١م طارقس

 امس قوحلس

 ١1١ بيراحتس

 املس 1هكسا1؟١بفعسإلو ةنسلا

 اس 11-11 زاط تودوس

 ١4197 نييخراس

 1١19-1١١5 ثكودوس يدرس

 ه6 شمتغ رس نيدلا فيس

 ٠١4 نحال نيدلا فيس



 ١,٠١ يفائملا اقينطلا ا شان

 86 يلوط . 0 زا 5-5 ةيعفاشلا

 - لظا ١59 خر هاش

 تاا1وس4ا- اإل بالو كلم ماش

 اهو !هل زف ١1ه
 قوقرب عجار رهاظلا

 ١١9 ناربا هاش لو 1 0 انع ا
 ٍ 0 ١11١ ( ماس مس

 اهو توساسعلا 1

 ش 320 ١١4 ييارك رلا دمع ندلا سمش

 اله-!١-7؟5تاعت نبا رابجلا دع : 00
 ٍ : ١1/8 خبش

 مااا الا

 144+ باث يسودبعلا زي زعلادبع

 ا١١م- 55٠1-١١5 برعلا

 11 اا ا و

 امو 17-145 1-45-1 يلع ا لصااح

 ١مل

 ١١ يرمعلا نروخش

 4٠ 11١- اله اه ةعشلا

 امل -1هما ا

 ١١6 يرسبقلا دمحا نيدلاردص
 ١١١ يطاسمسلا دمج نب ىلع - ١٠١ه ال4 يراثملا نيدلاردص

 ١٠/٠١ ناحطلا نب رم لير <

 ١7 دم وبأ مساق نب وبع هس نيدلا حالص '

 م ١78 ةجابنص

 ١٠١ ناخ نازاغ المدح

 اج 6 ةويظوتلا» نأ م “١-١41١ يربطلا

 تقد .ءالا1سلا#

 ١6 ١56 يمطافلا ١١ شمتغط

 ١454 (بايسارفا) ثايسارف ١4١ ٠ شماط

 6١ه كحنم نبا جرف نر تكما يلامحلا اغينطلا

 ضر



 ١9 رصانلاك لاما ناطلسلا جرف

 4 بهما ة#-ةه79 ب ىلا مو»

 اءؤ4بلط را“ 161 )ءءء س لف

 -تؤوللا ض١ ب4١1 -1ءمد

 لير ير ل © ا كل

 اهع ولا 115

 اإل يسودرف

 ب! ال" ب ه4 سرفلا

 اك١  رؤمب

 ل قاد

 م6 يالبق
 اا/ا» ففسرب هرق

 14 - ا رصيق

 سك

 ١47 سوؤاك يك

 ةاإل ورسخل يك
 ١49 ذابق يك

 كول

 ١4١ بساره

 ٠ رو م

 اذا -ةكسد نك بى( ةيكلاملا

 ١989 5 145و١
 اله يلبآلا مهاربا دمع 4"

 1؟ا/ ١9 يناكتمزلادمحا نب دمع
 ١614 ةيفنح نب دمحخ

 ١ ديزياب نب لوالا دمع
 سايعلا نب شادبعنب لعن بدم

 اهو 1141-494 هناخدوم#

 ١١9 ( هاش ) نارم

 ينيرملا نسحلا وبا رظنا - ينيرملا
 6١ه مصمم ا

 ةيواعم ١١١

 امو ا وا +5٠ لوغملا

 ال4 11401171

 اهو 8١ ( ةفيلخلا ) روصنملا
 ١ ب4 يشاطنم

 94-١7 ( رهشوتم ) ريجونم
 ها

 ١ابو كوام

 1117 ىسوم

 تنعي تن 5

 يسلبانلا ١145

 ١1١ 9/5 نويطبنلا ظ طبنلا
 ' الالل الإ ( رصنتخمت ) رصنذخون

 1١؟-ل 11-1

 ١اإ/ يسنتلا دمحا نيدلارصن

 اهيا وجار يورعلاا
 دورغ ١41١

 ضران



 ١91 ديزي زالال_كثءه1ل*4 يظفاحلا ور

 ١4 م يريصنلا اغبلي
 لا كل زي فسو -١1م9-م6 - م64 م١ وكالوه ٠١١ يوايحبلا اغبلي

 مدس ره دسم

 منج سويقالق سوفسوي 1 املأ ام

 مسج مشوي
 اذ نودنانويلا

 ١١4 كه ب وهم ينابعشلا كلشي الو للادبع نب ىبحن

5 

 ١ا/لاب اس اال 1مم ٠١8 رادازب

 نوكأ



 | مع

 ندرالا ١١٠

 و4 عماجلا رهزالا

 و١ ناجنزرا

 ايثيمرا 4١

 ٠١8 -١١9 - "5 هؤ اينايسا

 اال لعل
 ةيردنكسا ١914-14-11

 ١109 ب 6*1 - و3 ىرغصلا ايسنآ

-1844 

 184-16 ١1م ةللسشا

 ل

 ت18 ال4 - 55(سنوت)امقيرفا

 ايي 0

 ١45 ب ه5 ةروكتا

 ١49 ( سدقلا ) ملشروا

 ناربا 15 - ١11١

 4١ه  !الإل ةيباج باب

 اهرب ١44 ريغصلا باب

 ١و سدارف بان

 ل16١ -1914 1٠١9 رصنلا باب

15 

 لباب ١4١

 ١الإ# سابناب

 ال4 هقري

 هسورب #١

 هكك سول ل" كده كيلي

 ا١اوهدااأ.م

 2 1 مه مء 55 دادغب

1415-44 

 29٠9 ةلوحلا ةريحب

 1١849 نوغاص دالب

 ١8 سرفلا دالب

 ضف



 زيربت 5٠

 1١45 ةيرونلا ةبرت
 ناتسكرت 5 ١18-814

 ال4 _:راسات

 بمال - 1١89 ايقيرفا - سنوت

 4 ١١94-1١ ١54-1١١8

 انوكسنارت

 جا

 تكامالا س ١مل ةيحلاصلا ليج

 ل

 ١٠ه ٠١١ توبساق لبج

 (قيضم)قراط لبج

 هاوأ د أ.ث فكرومرجخ ليج

 ا١الا -ضأ١5١ 1م

 ١١4 رئارجلا

 ةريزجلا 1١41

 1١494 قامسلا ركح

 تقال 8-31-191 ح» بلح

 ل لا لا

 ا44 - 145-114

 الإ -ذ؟!ة1-١٠9- م» ةاح

 ١1 و١ ب م“ صم

 نراروح ٠١١

 تب عع

 اذه و4 ةسروبلا هاقناخ

 ١١١9 يرمعلا نوخش هاقناخ

 -م1 اله الك نراسارخ

 امم ١هالكا

 ١7١ ( ةبرخ ) ةبيرخلا
 411-446 مزراوخ

 مهد كلل

 ١6 (يهذلا رصعلا ) بهذلا راد

 ٠١١ ةيراد
 4+ يهد

 ١٠١١5 ب ١+ه رمد

 #١ طابسد

 م6 ركب رايد

 دع وال

 ١85 و٠ اهرلا

4 



 834 يرلا

 وا _ وه ةنادير

50908 

 الإ هندس

 4١ه م ناتسجس

 ه4 ةسامجس

 ةساس ١74

 ا١لءوإ ب ممواده14 دلقرعت

 اوم -١اإل ١8

 م1 دلس

 نأتسس ١46

 ه١ ه١ - 55 ساويس

 سس شا

 ٠١م8 م6 ( دفقشاط ) شاش
 ؟ع ءاتس ةزيزج هبش

 ملل - ال4 41٠ "4 بحقش

 اء ل ءل س1 ءم سل ال4

 و5 زاريش

 هتراك

 ١88 م1 نوغاصلا

 ١99 مل ةسيص

 81-86 يارص

 تاالإ-وإلم )كا مال دفص

 هوس مسا مء د الو قارعلا

 ه١ - لم

 ةسسقع 1١49

 كم ١١5 - إز١ا

 هسا وو باتنع

--- 

 اله د وم( ب مو ةطانرغ

 هيد مسا ملء وك ةرغ

 اللب ؤاء ا )4 ل ؤء4 -ه

 (١94  ١٠١ا ةطوغ

 دن نقاب

 .181 -م1-- ا/4 سراف

 امس "١ د ال4 ساف

15 



 ه. - م6 تارفلا

 ١١م6 مل هناغرف

 ١4 نيطسلف :

 ل قاس

 ١إل١ ١٠١ نوقاق

 هي ومب وو - و٠ ةرهاقلا

 اءإ -زؤء.و هيد هال

 د ومالا ورسام ل( ل

 ا ا ا

 0 ا

 لوز سلوم - ؤ١لو مخه - اا
 ٠١٠١ رصنلا ةبق

 م

 وهو -و.ء.اس ال*ء اقبلي ةبق

 اء وال غو ل (.١ سل.

 ١م ١94-44 واخ 1

 م1 قحبق

 4١ه - اإل كحنم ريق

 تابيبق ١١ - 4/١

 هه ةئيطنطسق

 مم( ةلاتشق

 وس د وهى م١ قلبالا رصق
 م ١54 - اهم - ه١ - 6٠

 اوربا ١46

 و.٠ ةنطق

 ١ا/ه ةفيطق

 ةمالس نيا ةماق

 .١ -١١1مغ- 5م قشمد ةعلق

 لول لول ه1 "1١14-11

 5-١41١

 أباك

 ١١8 -- م6 رغشاك
 ىو كرك

 الا 0 ا ا ل ةوسك

 ٠١ ع/

 ناعتك ١9
 م١ ةفوك

 امه - 55 نيدرام
 امل ناردنزام

 ه4 شمتغرس ةسردم

 ١١١ ةيتاص.مش ةسردم
 ١65 - ١٠م ةيلداعلا ةسردم

 هوس ةصحمقلا ةسردم

 ؟ال4 - ال4 شكارم

 الا



 ١١6١ ( نولسم ر نولثيم سام م يومالا دحسملا

 ١٠١١ ناديم ل ا لمإ4 د مخ ض9 11
 امه - 16إ/

 تدان

 +.1٠ مدقلا دجسم

 ١4١ ىوتط | وسو د 4 طسوالا برغم لا
 ١" بازلا ربت 0

 ١99 ( بأي لا
 ! 0 ١١م -ا/4 (دعبالا) يناوخلا برغملا

 تاو 118-١78 14 ىصقالا برغملا

 الإ - ز١١ هللا مت يداو ليي
 ها ايطلم

 د !١6 سورعلا ةرادم

 نب وو وم مم دنا ١4 لصوملا

 نضرفإ



 عياطتى لجبال اذنه عبط
 هزلاوةءابطلل ةايجأ تامر اق

 ايووش عياش  تريج
 1210 بن , ىف 91141 نونيلتم





 َتاَملااَدَه َلَع هحرشو فّلؤملا تاقيلعت علاطُي نم

 ؛ __يقحتلاو ثحتبلا ف هروغ دعبو « هابضف فرعي
 بالا عوض ول ةيسسانملا ٌفِراَحملا َنِإف , َقِققدَتلاَو كاردتسالاو
 فضا ا اج عل اهكيلعلاجا يا « اهب َءاَجِقلا

 يبادالابقذحو 2 يك وو ةحارص دو عالطالا فذ ةعاسوو

 تاقيلعتلا هزَك عا « ملي يأ عجارملاب ملعو ؛ : --

 نكمأل ةّبدألا اهناماقم بَسَح ىلع تبّرو حرشلااده
 00 ايف 0-00

 نكت باك عوضوم ف ثلؤملا اهتقح قل تاّتيتحتلا نإ

 لبشلا عاّشاو بدألا تحتيلا ىثاطل اني اقم

 ل ل هب دآلا قئاقحأ يخون ف ةيذللا

 ا ع اك هو قاقوشلاو يح أو يارا اا ع

 هاند ام رويصلا ىِراَملا ىريسو . هّيخيراتلاو '[دألا

 + عجارملا هذهو تيتا َكَع سوُمْلَم 00 نسخ
 اذا يف ةيشت قلع كالا رون ْنِم ا لرقلا

 ةمالسوهدتتن زف اًصخلكو ياَدج لكلا اباوصلا
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 اجب بكسور - 6 افا رلطر او ترو
 قيدتلسما

 مكر رنزوازوارعم لحس لسن


